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امللخص
ان هذا البحث يتناول مفهوم و كيفية تعرُف املُتكلم اىل السلسالت الصوتية (الفونولوجية) و ذالك يف اطار النظرية
 و أنَ هذا النظرية احدى اليات تبحث لدى اللغوين الذ ين يَعلَمون بنظريات،)Trace Model( االثار
 و مِن هذا املُنطَلق قامَ هذا البَحث بِتَحليل سلسالت الكَلِماتْ ففي اللغة الكُردية و لزيادة.)" Connectionist"(الرتابطية
كيفية الفَهم و التعرُف اىل كيفية بِناء هذهِ الرتاكيب قُمنا مبُقارنة كَلِمات يف اللغة الكُردية مَعَ بُنية الرتاكيبية لِلكَلِمات يف اللغة
 و لِلتأكد مِن النتائج قا َم هذا البَحث بِوض ْع فَرضيات كيفية بِناء التَراكيب.الفارسية و ذالِك لِتوصل اىل نَتائِج مرضية و علمية
الصوتية و تَباين مدى التَماثُل الفونولوجي بني اللغة الكردية و اللغة الفارسية و أساس هذا الفرضية يُرجع اىل نظريات اليت
 أنَ املُعطيات اليت دَ َرسَتْ أوصلِتنا اىل. ) ملوديل التَعرُفْ اىل الكلِماتْ يف اللغة6891 وضَعَها كُل مِنْ (مكليالند و ايلمان
َاستنتاجْ أنَ ما أفرتضناهُ يف الفرضية اآلوىل و ذالِك ي ُدلُ أنَ الفرضية البحث كانت ناجحة بِمعاير علمية يف هذا البحث وأن
التَماثُل الرتاكييب يف اللغتني يُرجع اىل تَماثُل االثار يف املقاطع االساسية يف الكلمات (الكردية و الفارسية) و االختلِفات البارِزة
.جاءت ِم ْن خالل التَمدُد التأرخيي لِلكلِمات

Abstract
This research is confers Speech Perception and a Phonological perspective in a frame of
TRACE model in a Connectionist point of view and that’s all to Analysis Kurdish and Persian
language relatives. According to this view the research entitled (Speech perception and
phonological Analysis in Word Recognition). In this research we assumes that Kurdish and
Persian language have many similarity especially in phonological level , for reasoning this
assumption and analyzing our data we use TRACE model which, developed by McClelland and
Elman (1986), is speech recognition model similar to the interactive model of word recognition ,
and it is based on a connectionist approach in psycholinguistics.
The data that this research investigate drive us to serial Conclusion which are close to our first
assumption (more relative between two language ) and every difference between two related
languages should be explicable to a high degree of plausibility, and systematic changes by this
the study declares historical relationships between the two languages and the synchronically
difference. The research content a preface and a body which is divide to three sections and a
conclusion: First section: it contents a review of Trace Model (concept and the principle) and the
reason to work with this model and selecting it among all another models, because TRACE is
based on a connectionist system. There are connections among units at three levels: features,
phonemes and words and The TRACE model are thus consistent with the idea of competition
among units in the lexicon. In other words, at given time.
Second section: in this section we achieve the TRACE model in Kurdish language, particularly
in word cognition and phonological level because the models base on three basic levels:
phonological Features, phonemes and word. Third section : we compare in this section both of
the two languages(Kurdish and Persian ) through what we got from the results in the second
section and this comparative lead us to three main results, like that the both languages have
similar phonemic system with a rare different in phonemes feature.
283

ثةيثيَربدني فوَنوَلوَذييانة لة ناسينةوةى وشةكانى زمانى كورديدا

ث  .ي .د .كاروان عومةر قادر ،ث.ى.د .شاخةوان جةالل حاجى فةرةج ،ث.ى.د .ئاظيَستا كةمال مةمحوود

ثيَشةكى
َينةوةية طرنطة دياريكردني ضوَنيَيت و ضةشين كاركردني فوَنيَم و برِطةكانة .هةربوَ ئةمةش خزمايةتي
ئةوةى بوَ ئةم ليَكوَل
َطةى دةرةكي بةكارهيَنراوة و
نيَوان هةردوو زماني ( كوردي و فارسي) ،بة ثيَودانطيَكى زانستيانةي ثةتيي و وةك بةل
ميتوَدةكةشي بريتيية لة دياريكردنى ئاسيت ناسينةوةى وشةكان بة هوَي شيكردنةوة فوَنوَلوَذييةكانةوة  .ئةمةش لةبةرئةوةى
وشةكانى زمانيَك و ثيَكهاتة و دروستة فوَنوَلوَذييةكانى زوَريَكمان لة سروشيت زمانةكة و ضوَنيَيت رِيَكخستين ثةيوةنديية
َيَت بة تايبةت  ،ئةطةر هاتوو ثةيوةست بيَت بة دياريكردنى هاوبةشي و ناوكوَييةكان و
دةرةكيي و ناوةكييةكانى ثيَدةل
جياوازييةكانى نيَوان دوو زماني خزم .
شيكردنةوةى بة يةكداضوونةكانى ثيَرِةوة فوَنوَلوَذييةكان و ناسينةوةى وشةكان لة تةنها زمانيَكدا ثيَويسيت بة شيكردنةوةي
كوَمةَليَك رِةهةند هةية لةوانة :
أ.

ناساندنى تاكة وشةكان .

ب.

ثةيثيَربدني كاتيطوَريانة .

ت.

دياريكردنى وردي ضاالكبوونةوةى وشةكان بة شيَوةيةيكى تةواو ثرِاوثرِ.

ث.

دياريكردنى بارستايي هةريةك لة فوَنيَمةكان ،كة تا ض رِادةيةك بوَ كاراكردنى وشةكانى زمانةكة خوَي بة دةستةوة
دةدات .

ج.

( دةستنيشانكردنى برِي زانياري كارا) لة ( فوَنيَم و وشةكان) واتة رِوودان و بوونيان لة يةكةي كاتدا .

ح.

ضةند زانياري ثرِوَسة دةكريَت و لة يةكةى كاتدا تيَثةرِدةبيَت.

َدةدةن بوَ دةستنيشانكردنى ئةو ميكانيزمانةى  ،كة شياني بةهيَزي
ئةم ثرسيارانة لة كروَكي ثةيثيَربدنى ئاخاوتنييةوة سةرهةل
فوَنيَم و وشةكان لة زمانيَكدا دةردةخةن و لة توانايانداية بةردةوام بن و لة ثرِوَسةكاني ثةيثيَربدندا كوَثيبكريَنةوة.
لةم طوَشةنيطايةشةوة  ،طةر ثةيثيَربدنى ئاخاوتنى زمانيَك ئةم رِةهةندانةي ثيَويست بيَت بوَ دياريكردنى ضوَنيَتى منايش و
َطةى دةرةكيي بةم ثيَرِةوة ثيَويسيت بة
نواندنى لة ئاوةزداريدا  ،ئةوا بةراو ردكردنى زمانيَك بة زمانيَكى تر وةك بةل
خستنةرِووي ضةندين ثرسيار و شيكردنةوةى قوولَ و فرة رِةهةند دةبيَت  .هةر لةم ثنتةوة و بوَ دياريكردنى هةذمووني
َة
كارتيَكراوي نيَوان ئةو دوو زمانة ثيَويستة لة سيَ ثنيت سةرةكييةوة كارةكةمان خبةينةرِوو  ،كة ثرسيارةكاني كوَمةل
َمدةدةنةوة :
ثرسياريَكي وةك ئةوانةى الي خوارةوة وةال
أ.

َيك ليَكدانةوةى ثةيثيَربدن و ليَكدانةوة فوَنوَلوَذييةكان بكريَت ؟
بة ض موَديَل

ب.

َبذيَراوةكة ضوَن لة هةردوو زمانةكةدا رِةنطدةداتةوة ؟
موَديَلة هةل

ت.

كارليَكةكان لة نيَوان هةردوو زمانةكة ضوَن رِوودةدات ؟

 . 9 .9تيَوري ثةيثيَربدنة ئاخاوتنييةكان و موَديَلي شويَنثيَ TRACE model
َدان بوَ طةيشنت بة ثةيثيَربدني ئاخاوتن و تيَطةيشنت لةوةى ميَشكي مروَظ ضوَن كاردةكات  ،ثانتاييةكي طةورةى لة
هةول
ئيَستاي زمانةوانى دا داطريكردووة و ئةم ضةشنة تيَرِوانينةش ثةرةي بة كار و بوارةكاني زانسيت زمانيي( دركثيَكردن ،
دةرونيي  ،دةماريي  ،هةذمارةيي و ثزيشكي) داوة  .هةر لةمةشةوة زانستةكانى زمان جةخت لةسةر ثيَكهاتةي زمان و
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َتييةكاني تري بريكردنةوة و درككردنةوة دةكةن لة رِيَطةي
ئاَلوَزي ئةم بةخشراوة و ثةيوةندييةكاني بة سةرجةمي فاكةل
َينةوة لة دروستةي زمان لة رِيَطةى زماني مندالَ و ضوَنيَيت ثرِوَسةكردنى زمانةوة  ،ياخود بةراوردكاري نيَوان
ليَكوَل
زمانةكان و دروستة هاوبةش و جياوازةكانيان  ،بةمةبةسيت طةيشنت بة ضوَنيَيت بريكردنةوةى جوَراوجوَرى ميللةتان  ،ئةمةش
لة دوو رِوانطةوة دةكريَت :
أ .رِوانطةى سينكروَني
ب .رِوانطةى داياكروَنيي
َيت زمانة و دووهةميشيان دياريكردنى جوَراوجوَري
يةكةميان بوَ طوزارشتكردنة لةسةر ضوَنيَيت كاركردنى هةنووكةيي فاكةل
َوبوونةوةيان بةدةستدةخات .
زمانةكان و ضوَنيَيت و جوَراوجوَري بال

 )9_9 / 9ثةيثيَربدنى ئاخاوتنى

Speech Perception

ثةيثيَربدن ميكانيزمى جيَبةجيَبووني ثرِوَسة هزرييةكانة  ،كة يارمةتيمان دةدات ئيَمة لة رِيَطةيةوة ئةزموونةكان لة
دونيادا ئةجنام بدةين بةم ثيَية " ثةيثيَربدن بريتيية لة هةستكردنى ئةزمووونكردمنان لة دوونيادا و بة شيَوةيةكى الساييكةرةوانة
ثةيكالَ دةبيَت لةطةلَ ناسينةوة و ذينطةى دةوروبةرمان "  .لةمةشةوة ثةيثيَربدن بريتيي دةبيَت لة سةرلةنويَ وةرطرتنةوةى
زانياري دةربارةى بابةت و كةرةستةكان لة دةروبةر و ذينطةدا و هةر ثيَنج هةستةكةمان لة خوَدةطريَت ( بةركةوتن ،
بوَنكردن  ،ضةشنت  ،بينني  ،بيسنت ) .هةر لة رِيَطةي ثةيثيَربدنيشةوة زياتر لة هةستيَك بةشداريدةكات لةوةى ئيَمة بوَكويَو
َوين و ثةيوةست بة زمانيشةوة وردةكارى طةيشتين واتا و زانياري ئاخاوتنيَكمان بوَ دةستةبةردةكات  ،بة
لة كويَوة جوال
شيَوةيةك  ،ئةطةر طرفتيَك لة ثةيثيَربدنةكةدا دروستبوو سانايانة دةزانني ئةو زانيارييةي يةكيَك لة هةستةكان  ،كة لة رِيَطةي
ليَهاتووييةكانةوة طواستوويةتييةوة طرفتيَكي تيَداية  .هةر بوَ ئةمةش هةر ضوار ليَهاتووي ( بيسنت  /بينني  -نوسني /
خويَندنةوة) ياريدةدةرن بوَ ثةيثيَربدني دةربرِاوة زمانييةكان و ئاخاوتن .
) Hoffman(2009ثيَي واية ،كة "ثةيثيَربدني رِيَكخستنيَك بريتيية لة بةرانبةربوونةوةيةكى بةكارهيَنةرانة لة نيَوان
رِيَكخراوةكة و دونيايي بابةتيبووندا".
َيَني
َيَن ئةو رِيَطايانةى زانياريي هةستثيَكردووي ثيَليَكدةدةينةوة بريتيية لة ثةيثيَربدن  ،لةمةشةوة دةتوانني بل
دةتوانني بل
ثةيثيَربدني ئاخاوتن ئةو ثرِوَسانة دةطريَتةوة  ،كة دةبنة هوَي ليَكدانةوةى سةرةتايي ( بةرايي) بوَ ئةوةي زمان ضوَن بيسرتاوة،
واتة كةسي طويَطر بة ثرِوَسةيةكي دةروونيانة ضوَن لةو دةنطة زمانييانة ،كة طويَي ليَبووة تيَدةطات و بة ض شيَوةيةك
دةيانناسيَتةوة  ،كة ئةمةش دةمانطةيةنيَتة ئةوةي بليَني لة رِيَطةي ثةيثيَربدنةوة سكيَضيَكي سةرةتاي بوَ ناسينةوة و
ثيَوةلكاندنةوةى دةربرِاويَكي ئاخاوتنى دروستدةكةين بة جوَريَك  ،كة هةر ثارضةيةكي ناسراوة يان لكيَنراو بة هوَي
رِيَكخستنيَكي هةذمارةيي ثرِاوثرِةوة شويَين خوَي لة ثيَرِةوي دركثيَكردن و هزردا جيَطريدةكريَت .
َة و ناوةرِوَك
بةرهةمهيَناني ئاخاوتن وةك سةرضاوةى ليَهاتووي ( بيسنت  /بينني ) ثابةندة بة دةركردني دةربرِاوي ثرِ كاكل
(هةرضةندة ثرِوَسةكردنى ئةم دوو ليَهاتوويية جياوازيان هةية) ،ضونكة بةشيَكي طةورةى ثةيثيَربدني ئاخاوتين دةكةويَتة سةر
ضةشين بنةرِةتي ئةو بابةتةي  ،كة دةربرِاوة لةطةلَ ئةو دةوروبةرة ئوَكوَزةتيكةى ئاخاوتنةكةي تيَدا دةردةبرِيَت  ،هةروةها
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زمانة جوَراوجوَرةكان بةهوَي ثةيثيَربدني جياوازةوة بوَ فوَنيَمةكان بةرهةمهيَنانى جوَراوجوَر و تايبةت بوَ فوَنيَمةكان دةكةن
وةك ( كرتاندن و زيادكردن...هتد)  ،كة ئةمةش خاسيةت و تايبةتي زمانةكان دروستدةكات لةسةر هةردوو ئاسيت
(بةرهةمهيَنان و ثةيثيَربدني ئاخاوتين) ) Hoffman (2009ثيَي واية  ،كة " ئامانج لة ثةيثيَربدن بريتيية لة ويَناكردني
َةوة ثةيثيَربدني ئاخاوتن بة شيَوةيةكي طشيت ئاماذةية بوَ
ناوةروَكة رِاستةقينةكان وةك ئةوةي لة دونيادا هةن " .لةم خال
َي جوَراوجوَريية ئةكوزةتييكييةكاني هيَما ئاخاوتنييةكان بةمةبةسيت نواندني زمانيي بوَ منوونة :
وةرطرتين نةخشةيةكي باال
 .0ثةموو ئةمرِوَ بةضكةكانى فيَري بازدانكرد.
لة رِستةيةكي وةك ( )9دا ثةيثيَربدني ئاخاوتنة بةرهةمهاتووةكة ثةيوةستة بة كوَمةَليَك ليَكدانةوة و شيكردنةوةى
فوَنيَمي يان ثةيثيَربدني كاتيطوَرييانة  .ئةمةش بوَ ئةوةى نةخشةيةكي هزريي ورد بوَ ئةم دةربرِينة لة ئاوةزداري طويَطردا
دروستبكريَت لة طرنطرتين ئةو كاتيطوَرييانةى بوَ ثةيثيَربدنى Perception

 categorizationئةم رِستة

وةرطرياوة لة هةستةكانى (بيسنت  /بينني)ةوة  ،دةتوانني بةم شيَوةية بيخةينةرِوو:
أ.

دياريكردنى جوَر و كاريَكتةري فوَنيَمةكان ،

ب.

دياريكردنى ئةلوَفوَنةكان ،

ت.

َوَز) ,
ناسينةوةي جوَري برِطةكان ( ئاسان يان طران و ئال

ث.

دةرخستين ( ئاسيت دةنط " ) " pitch level

ج.

رِوونكردنةوةى جوَري توَني بةكارهاتوو

ح.

دةستنيشانكردنى جوَري هيَزي وةستيَنراو لةسةر وشةكان و سةرجةمي رِستةكة .

خ.

ضوَنيَيت دروستبووني وشةكان و ثيَكةوة هاتنيان .

د.

دياريكردنى دةوروبةرى ئةكوزةتيكي

ذ.

بةشداريكردنى زانياري ثيَش وةختينة و زانياريي هاوبةشي طويَطر بوَ ثةيثيَربدني ئةوةي وتراوة

هةر بوَية سةرجةمي ثةيثيَربدنةكة لةسةر ناسينةوةى فوَنيَمة بةكارهيَنراوةكانى ناو ئاخاوتنةكة وةستاوة  ،ضونكة ئةمان بنةماي
دروستبوون و بةستنةوةى وشةكانى نيَو رِستةكةن هةر لة ناسينةوة و ثةيثيَربدنى ئةوةى كة :
 .9ئاماذةى ( ثةموو ) ضيية ؟
 .0بوَضى ئاماذةكة ناوي ( ثةموو) ي ليَنراوة ؟
 . 3ئةطةر ئاماذةكة ( ثةموو) بةضكةى هةية ئايا ئةمة وايليَدةكات ض جوَرة ئاذةَليَك بيَت ( ثشيلة  ،سةط  ،كةرويَشك ،
رِيَوى  ....هتد)
 .2ئةو هيَز و توَنةى بةكارهيَنراوة لةاليةن قسةكةرةوة ضي ثةيثيَربدنيَك الي طويَطر دروست دةكات ؟
 .1ئايا فوَنيَمةكان و برِطةكان بة ثاكي و بة بيَخةوش طةيشتووةتة الي طويَطر ؟
 .2ئايا طويَطر ض زانيارييةكي ثاشينةي هةية دةربارةى ئةو ئاخاوتنةى قسةكةر بةرهةمي هيَناوة بةمةش ض نةخشةيةك
دروست دةبيَت؟
 . 9ثروَسة ئةبسرتاكتةكة ( ثةيثيَربدن ) لة هزرى طويَطردا ضةند كاتي خاياندووة و تا ضةند توانيوويةتي نةخشةي هزرى
خوَي لة نةخشةي هزرى قسةكةر نزيكبكاتةوة.
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سةربارى ئةم اليةنة ئةبسرتاكتانةى ثةيثيَربدن بة ثيَي ) McClelland and Rumelhart ( 1981:299ئةم رِستةية
و هةموو ئاخاوتنيَك دةضيَتة ذيَر رِكيَفي سيَ نواندنةوة  ،كة ئةوانيش بريتني لة :
 .9ثةيامى نيازهيَنراو ( نيةتهيَنراو بوَ طوتن)  ،كة لة ذيَر كروَكي طوتراوةكةوةية .
 .0ئةو رِيزبةنديية رِاستةقينةيةي  ،بةهوَي ماسولكةكانةوة دروستدةبن بوَ دركاندنى ثةيامةكة .
َنةى بةهوَي ئةندامةكانى ئاخاوتنةوة دروستبوون .
 .3ئةو تةرزة جوال
هةريةك لةم سيَ رِكيَفة كاريطةري لةسةر ضوَنيَيت ثةيثيَربدني ئاخاوتنةكان لةاليةن طويَطرةوة دادةنيَت  ،بة شيَوةيةك هةريةك
لة ثةيامي قسةكةر و ثةيامي طةيةنراو بة طويَطر طوَرِانكارييان بةسةرداديَت لة رِيَطةى هةر طوَرِانيَكةوة  ،كة بةسةر ئةم
رِكيَفانةدا ديَت بوَمنوونة :
 .7أ .رِةذوو بوَ زوَر مةبةست بةكارديَت لةوانة دةستةبةركردنى وزة .
ب .رِةذوو ئةمرِوَ خةريكبوو ئوَتوَمبيَل ليَيبدات .
لة رِستةي (  .0أ) دا هةر سيَ رِكيَفةكة لة ثةيثيَربدني طويَطردا بة نزيكةيي و تةواوي طةيشتووة ،ضونكة قسةكةر
مةبةسيت ئةوةية زانيارييةك بدات بة طويَطر .ئةمةش نيازي ثةيامةكةية هةروةها دركاندنةكة لة ذيَر كاريطةرى
رِيزبةندي فوَنوَلوَذي كورديداية .ئةمة سةرةرِاي ئةوةى هةتا كاتى نةدركاندنى ( هةرضةندة ليَرةدا بة نووسيينة )
َندنى ئةندامةكانى ئاخاوتن دةرناكةون .
تةرزةكاني جوال
َةى ئةندامةكان و
لة رِستةي (  . 0ب) دا نييةتي ئاشكراو و نائاشكرا لة رِستةكةدا دةبينريَت ثاشان جوَري جول
َطريابيَت
تةرزي رِيزبوونةكةيان رِةنطة مةبةسيت ديكةش لة ناو كروَكي ثةيامةكةدا وةك نييةتيَكي شاراوة هةل
َم ئةم
بوَمنوونة ( رِةذوو  :كةسيَكي ناشرين  ،كةسيَكي رِةش ثيَست  ،ثشيلةيةكي رِةنط توَخ و رِةش  )...بةال
ثةيامي نيازهيَنراوة رِكيَفةكةي زانياريي هاوبةشي نيَوان قسةكةر و طويَطر دياريدةكات .
لة رِاستيدا خودي ثةيثيَربدني ئاخاوتين تةنها لةسةر تاكطةرايي تاكةكةسةكان لةسةر ناسينةوةى وشةكان و ئاخاوتنةكان
َي قسةثيَكةرانيشي ،
َكو ئةم ثةيثيَربدنة لة رِيَطةى بةكارهيَنانى زمانيَكي دياريكراوةوة دةطويَزريَتةوة بوَ كوَمةل
نةوةستاوة  ،بةل
بة واتايةكي تر دوو ضةشن ثةيثيَربدن دةشيَت دياريبكريَن يةكةميان ثةيثيَربدنةى تاكطةرايانةى طويَطرة  ،كة شارةزايي و
ناسينةوةكاني جيايدةكاتةوة لة قسةثيَكةراني ترى زمانةكة و دووةميشيان ئةو ثةيثيَربدنة جظاتييةية  ،كة قسةثيَكةراني زمانيَك
جيادةكاتةوة لة قسةثيَكةراني زمانيَكي تر لة برِي تيَطةيشنت و ليَكدانةوةى ئاخاوتنى بةرهةمهاتوودا بوَ منوونة :
 .3أ .دويَينَ ثشيلةكامنم شت .
َوكراوةتةوة  ،كة لةو كاتةدا خةريكي ئةوةن خواردن دةدةن بة سةط و
ب  .ضةندين ثيَشمةرطة ويَنةكانيان بال
ثشيلة لةبةرةكانى جةنطدا.
َيَك
لة رِستةي ( . 3أ) ثةيثيَربدني تاكطةراييانة بوَ بكةري رِستةكة بووني كةسيَكة  ،كة حةز بة رِاطرتنى ئاذةل
َدوَسنت .
دةكات لةسةر ئاسيت ثةيثيَربدني جظاتيش ئةوةية ئةم ميللةتة مروَظ دوَست و ئاذةل
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) McClelland and Rumelhart (1981 :300ئةوة دةخاتةرِوو  ،كة ثةيثيَربدني ئاخاوتن ثشت دةبةستيَت بة
ئةوةى  ،طويَطر ضوَن هةستدةكات بةرانبةر ئةوةي بيستوويةتي  ،واتة طويَطر لة نواندني ئةبسرتاكت و ضةمكييةكانى
ئةوةي بيستوويةتي ( ثةيامةكة) نيازي ثةيوةنديكردنةكة دةدوَزيَتةوة  ،ئةمةش لة سيَ رِيَطاوة :
 .9دياريكردني برِي ئةو شةثوَلة فوَرمةى  ،كة قسةكةر وةريطرتووة .
 .0دياريكردنى جوَري ئةو ثةيامة فوَرمةي ثةيثيَرباوة .
 .3دياريكردن و ليَكدانةوةى ثةيامةكة وةك ئةوةي طةيشتووة و طويَطريش ليَي تيَطةيشتووة .

 )0-9/9ثةيثيَربدني ئاخاوتنى و موَديَلي ثةيوةنديي
يةكيَك لةو موَديَالنةي دةيةويَت ويَنةيةكي تةواو و ثرِاوثرِي هزر بطريَت و لة شيَوةي ليَكدانةوةيةكي نزيككراوة
لة رِاسيت و رِاستةقينة ثيَشكةشي بكات بريتيية لة ( موَديَلى ثةيوةنديي

 ، ) Modeling Connectionstهةروةها

كة ) Christian & Chater(2001و )Cairns (1995

بة بةشيَك لة ثروَسة دابةشبووة هاوتةريبةكان

 Parallel distribution processناساندوويانة  ،لة كوَي كاركردن لة ثةيثيَربدني ئاخاوتندا ثشت دةبةسرتيَت بة
تيَورى ( كاراكردنى كارليَكردن  ،) Interactive Activationكة لة سنوور و ضيَوةى ئةم موَديَلةداية  .خودي ئةم
َيَن  " :موَديَلي ثةيوةنديي  ،ثردى نيَوان زانستى زمانيي
موَديَلة هةروةك )  Christian & Chater (2001: 2دةل
دةروونيي و تيَوريي ميَشكة " و ئةم موَديَلة وةك توَرِيَكي ناوازةى ثةيوةنديي لة زمان دةرِوانيَت و دةيةويَت ئةو ثرِوَسة
ئةبسرتاكتانةى  ،كة لة زماندا رِوودةدةن بة شيَوةيةكي هةذمارةيي رِيَكخراو خباتةرِوو  .ئةمةش بوَ ناساندنى خودي ميَشك و
ثرنسيثةكانى كاركردنى " هةروةها لة ثيَرِةوى ثةيوةنديدا ثرِوَسةكان يةكةى بوونيادين و ئةم يةكانة بةرثرسيارن لة
جيَبةجيَكردنى ئةو ثرِوَسانةى  ،كة لة توَرِي كاركردندان و يةكة زانيارييةكان دةبةستنةوة بة يةكةوة و بة ذينطةوة لة
رِيَطةي كردةكانى (.9ئةركي تيَكردة  .0ئةركي كاراكردن  .3ئةركي دةركردة ) .
بة ثيَي )Norris McQueen & Cutler ( 2000) , Norris ( 1993ئةم موَديَلة ثةيثيَربدني ئاخاوتنى لة
رِيَطةي توَرِي كارايي زانيارييةكانةوة بةدةستدةخريَت و هيَنانةوةى يةكةى فةرهةنطي لة رِيَطةى دوو ثرِوَسةى سةرةكييةوة
ئةجنامدةدريَت  ،كة ئةوانيش ثرِوَسةكانى ( نزم _بةرز  ) bottom -upو ( بةرز _ نزم ) top_ downن  .ئةم دوو
ثرِوَسةية يةكة فوَنيَمي و برِطةييةكان بة دوو شيَوةي جياواز بةيةكةوة دةبةستيَتةوة  ،كة يةكةميان لة بضوكرتين دانةوة
(فوَنيَمةكان ) دةستثيَدةكات و دووهةميشيان لة طةورةترين يةكة زانيارييةكاني ئاخاوتنةوة دةست ثيَدةكات
َدةدات بة ثرِوَسة هاوتةريبةكانى ثةيوةنديي شيكردنةوةكانى بة موَديَلي شويَنثيَ رِوونبكاتةوة و بوَ
َينةوةية هةول
ئةم ليَكوَل
َدةبذيَريَت  ،ضونكة:
ئةمةش ثرِوَسةكانى ( بةرز_ نزم) هةل
.0

ثيَمانواية ناسينةوة  Recognitionلة وشةكانةوة بوَ فوَنيمةكان دةست ثيَدةكات بةو واتايةي سةطميَنتةكان
دةناسريَن و رِوودةدةن تةنها لةو كاتةدا ،كة رِووداوى ناسينةوةى وشةكان رِووبدات .

.7

ئةم جووت ثرِوَسةية رِيَطة دةدات زانيارييةكان بة دوو رِيَطا و ئارِاستة لة نيَو ئاستةكانى نواندندا تيَكربِذيَن ( لة
ئاستة بةرزةكانى طوتنةوة بوَ بضووكرتين يةكة و بة ثيَضةوانةشةوة ) .
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.3

موَديَلي شويَنثيَ ثشت دةبةستيَت بة ثرِوَسةكانى بةرز_نزم  ،ضونكة دةستثيَداطةيشنت و ثةيثيَربدنى نيَوان ( وشة
َيك خاسيةت دةخاتة خزمةتي ( موَديَلي شويَنثيَ
و فوَنيَم ) بة ئارِاستةى هةريةكيَكياندا ئاساندةكات و كوَمةل
)Trace modelوة  ،هةروةك ) Christian & Chater(2001دةستنيشانيان دةكةن لةوانة :
َمدانةوةى هةية بوَ هةموو تايبةتيي فوَنيَمةكان وةك ( برِطةيي و نا برِطةيي  ،طرِي و كثي ،شويَين
ئةم ثرِوَسةية وةال

أ.

دروستبوون ....هتد) .
ب.

َمدانةوةى هةية بوَ خودي فوَنيَمةكان  ،واتة ناسينةوةى تايبةتييةكانى فوَنيَميَك لة رِيَطةي جياكردنةوة و
وةال
بةراوردكردني .

ت.

َمدانةوةى هةية بوَ وشةكان لة رِيَطةي ئةو ثيَكهاتانةى  ,كة لة دروستةكةيدا هةن و خودي وشةكانيش خوَيان
وةال
لة ناو يةكرتدا ثةيانثيَدةبريَت و دةناسريَنةوة .

ث.

طرنطي بة ئةو ثةيوةنديية طرياوة ناضاالكانةش دةدات  ،كة لة نيَوان دوو جةمسةري ثةيوةندييةكانيشدا هةن .

ج.

ئةم ثرِوَسةية (بةرز _ نزم ) ثشت دةبةستيَت بة ضوَنيَتى دةربرِيين فوَنيَمةكان لة ئاخاوتندا ئةمةش لة ذيَر كاريطةرى
دةنطة دراوسيَكان و ئةو دةنطةش  ،كة دةكةويَتة ذيَر كاريطةرى كوَئةندامةكانى ئاخاوتنةوة  ،ئةمةش ثيَي
دةطوتريَت ( .) Co articulation

لة طوجناندنى ثرِوَسةى بةرز _نزم و نزم _بةرز لةطةلَ موَديَلي شويَنثيَدا ثرِوَسةى نزم _بةرز باشرت ناوشةو فوَنيَمةكاني
َم لةطةلَ ئةمةشدا ناتوانريَت ئةم ثرِوَسةية وةربطرييَت و زياتر ثرِوَسةى بةرز_نزم ثةسةند دةكريَت
دياريدةكات  ،بةال
) McClelland and Rumelhart (1988ئةويش لةبةرئةوةى كة :
 .0ثرِكردنةوةى بوَشاييةكانى ثةيثيَربدن لة اليةن طويَطرةوةية و طويَطريش دةيةويَت ليَكسيَم و وشة
بناسيَتةوة .
َكو بة ثيَضةوانةوة دياردةى الدان و بةزاندنى زمانيية .
 .7ناوشة بنةماى كاركردنى زمان نيية  ،بةل
 .3فوَنيَمةكان لة ناوشةدا لة زجنريةدا نيني بةمةش ضوَن دةتوانن جومطةكان دروست بكةن  ،كة بنةماي
بةدوايةكدا هاتين فوَنيَمةكانة لة دروستكردنى وشةكاندا .

 )3 -9 / 9ثةيثيَربدني ئاخاوتنى و موَديَلي شويَنثيَ TRACE model
َة
وةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَدا طويَطر شةثوَلة فوَرمة ئةكوزةتييةكان بة هوَي ثةيثيَربدنةوة دةطوَرِيَت بوَ كوَمةل
سةطميَنتيَكي فوَنيَمي و دواتريش بوَ موَرفيَم و ليَكسيم و وشةكان و بة ثيَضةوانةشةوة لة ئاسيت وشةوة دةطةرِيَتةوة بوَ
ناسينةوة و جياكردنةوةى فوَنيَمةكان  .هةر لةم ثنتةشةوة خودي ثةيثيَربدن و ئةم طويَزانةوةية لة نيَوان شةثوَلة فوَرِمةكان و
ليَكسيَمةكاندا ضةندين ليَكدانةوةى بوَ كراوة لة طرنطرتين ئةو موَديَالنةش موَديَلي شويَنثيَية  ، Trace modelبوَ
َيَت  ":ئةم موَديَلة بة تةواوي و ثرِاوثرِي موَديَلي هةذمارةى نواندني ئاماذةكان لة
ئةمةش )Strauss( 2007:20دةل
ثةيثيَربدن و ناسينةوةى وشةكاندا جيَبةجيَدةكات" .
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َي داوة ئةركي ناسينةوةى فوَنيَمةكان لة ئاخاوتين رِاستةقينةدا لةخوَبطريَت و هةر لة هيَماكانى
شويَنثيَ لةسةرةتاوة هةول
قسةكةرةوة ئةم ناساندنة دةستثيَدةكات  .بةم ثيَية لة بنةرِةتدا موَديَلي شويَنثيَ بةكاردةهيَنريَت بوَ هةذماركردنى
جوَراوجوَري ثةيثيَربدني ئاخاوتنى و ( ناسينةوةى وشةي دركيَنراو" . ) " Spoken word Recognition – SWR
ئةمةش بة طرتنةوةى ( كاتيطوَريية فوَنيَمييةكان لة ثةيثيَربدندا  ،سةطميَنتةكانى وشة و كاريطةريية ليَكسيكييةكان لةسةر
ثةيثيَربدنة فوَنيَمييةكان) .

 )9 -3 – 9/ 9موَديَلي شويَنثيَ ( ضةمك و بنةما )
ئةم موَديَلة خوَي خةريك دةكات بة جوَراوجوَري سةرضاوةكاني زانيارييةوة  ،كة لة ئاخاوتندا بة هوَي ئةركةوة
يةكدةطرن لة ثيَناو ناسينةوةى وشةدا  .ئةم ليَكدانةوةية لةاليةن )McClelland & Elman (1986

ةوة

َي داهيَنةرانةى بةرجةستةكردني
خراوةتةرِوو  ،كة تيَيدا هةريةك لة ( تايبةتييةكان  ،فوَنيَمةكان  ،وشةكان) خاوةنى رِوَل
ئاخاوتنيان هةية و شويَنثيَكانيش بةكاردةهيَنريَن بوَ يةكطرتنيان و سةرلةنويَ ناسينةوةى ( شةثوَلة فوَرِمةكان" form
) " waveة .
موَديَلةكة دابةش دةبيَت بوَ دوو وةضة موَديَل  ،كة ئةوانيش بريتني لة :
 .9وةضة موَديَلي  : Trace Iئةم وةشانة لةطةلَ سةطميَنيت كورت لة ئاخاوتنى رِاستةقينةدا كاردةكات و بة دوو
شيَوة كاري لةسةر ناسينةوةى فوَنيَمةكان كردووة :
أ .كاركردن لةسةر ئاخاوتن و فوَنيَمةكان بة شيَوةيةكي دابرِاو و ئايسوَليَكتكراو .
ب .طةرِاندنةوة و بةكارهيَنانى تاكة برِطة واتة برِطةي كورت و ئةو وشانةى لة يةك برِطة ثيَكهاتبوون.
 .0وةضة موَديَلي  : Trace IIئةم وةشانة لةطةلَ ناساندني فوَنيَم و وشةكان لة ئاخاوتندا كاردةكات) طةشةى بة
اليةني فةرهةنطي و تيَوةطالني ثةيثيَربدنى فوَنيَمةكان لة ناسينةوةى وشةكاندا دا ئةمةش لة رِيَطةي :
ا .ئاسانكردنى كارى وةشانى يةكةم بةهوَي هيَزي ثةيوةندي و طوجناندني فوَنيَمةكان
ب .تيَكردةى ئاخاوتين رِاستةقينة طوَرِدرا بة السايكردنةوةى ئاخاوتنى .
هةروةها موَديَلي شويَنثيَ لةطةلَ ئةو دوورييانةشدا كاردةكات  ،كة كاتيني ضونكة ئةم بوَ هةموو ئاخاوتنيَك ضةندين
كوَثي لة توَرِي ثةيوةنديكردنةكةدا دةطريَتةوة بة رِةضاوكردنى ثةيوةندييةكى شياو و طوجناو لة نيَوان هةر يةك لة يةكة
كوَثيكراوةكاندا .
اليةنيَكي تري تيَورييةكة ،كة ) Elman &McClelland (1988خستويانةتةرِوو بريتيية لة ليَكدانةوةى دياردةي
جومطةيي بوون Coarticulation Phenomenon
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َدةستيَت بة خوَطوجناندن لةطةلَ كاتيطوَريية فوَنيَمةكان  ،كة Ganang
بة ثيَي شيكردنةوةى موَديَلةكة طويَطر هةل
َيَت "ئةم كاتيطوَرييانة ثشت دةبةسنت بة دةوروبةري فوَنيَمي " بوَ منوونة دةنطي
) (1980ليَكي داوةتةوة دةل

/ Ʒd /

بةدواي دةنطي  / n /دا ديَت و فوَنيَمي  / ʃ t /بة دواي فوَنيَمي  /m/دا ديَت لة منوونةكانى ذمارة ()2دا ديارة:
 .2برنج ــــــــــــ مضة
قازانج ــــــــــــــ قامضي
ترنج ــــــــــــ كةمضة
نارنج ـــــــــــ ضةمضة
هةروةها لةبريدانانةوةش ضةمكيَكي ترى تيَورييةكةية  ،كة لةم رِوانطةيةوة موَديَلةكة ثيَي واية ئاسيت ليَكسيكي دةبنة
فيدباكي نواندني ئاسيت فوَنوَلوَذي و ئةمةش ئةو فوَنيَمانة دةطريَتةوة  ،كة زياتر لة ئةلوَفوَنيَكيان هةية لة دروستة
فةرهةنطييةكانياندا  ،بة واتايةكي تر دروستة ليَكسيكييةكان هةرضةند ضةند كوَثييةكيان هةبيَت بةثيَي دةوروبةرة
جياوازةكان ( ناوةكي ياخود دةرةكيي) لةطةلَ نواندنى ئاسيت فوَنوَلوَذيدا وةها ديَنةوة  ،كة هةريةك لةو ئةلوَفوَنانة هةرضةند
كوَثيشيان زوَربيَت لةبري دانانةوةى فوَنيَمييان بوَدةكريَت و دةطةرِيَنةوة بوَ كوَثيية طوجناوةكةيان لة نواندني فوَنةتيكيدا و
بة سانايانة وشة بنجييةكان دةناسريَنةوة بوَ منوونة :
.1أ .دةزطاي ئاسنطةرةكة ئةوةندة طةرم بووبوو  ،دةزطريةكةى سوتاند (.ئةلةفوَنةكة لة شيَوةي دةربرِاو و
نوسراويشدا ضةسثاوة )
ب .طةلة طورك طورطي بيَهيَز دةردةكةن  ( .ئةلةفوَنةكة تةنها لة شيَوةي دةربرِاودا دةردةكةويَت )
ناسنامةى فوَنيَمةكان لة رِستةى ( . 1أ،ب)دا بةهوَي لةبريدانانةوةى لة شويَنثيَي ئةلةفوَنةكان لة وشةكاندا دياريدةكريَن
واتة ئةلوَفوَنةكانى  / z/و (  /k/كة ( ئارخيفوَنيَمة )) بةهوَي ضةندين كوَثي دووبارةوة بوو لة ناو وشةكاندا ناسنامةى
فوَنيَمة بنةرِةتييةكةي دةدوَزريَتةوة .
لة طرنطرتين ئةو بنةمايانةى  ،كة ئةم موَديَلة بوَ ثةيثيَربدني ئاخاوتن كاري لةسةردةكات و طرنطي ثيَدةدات بريتيية لة ( كة
َي ثةيثيَربدني زماني كوردي و ثاشان فارسيشدا بة وردي دةخيةينةرِوو):
دواتر لة موَديل
 .9سروشيت زمان" : " Nature of Languageئةمةش خوَي لةوةدا دةبينيَتةوة  ،كة زمان كاريطةرة بة دةوروبةر
بةطشيت و ناتوانيَت ليَي دابربِيَت .
 .0بةرجةستةبوونى دةوروبةرى الي رِاست و الي ضةث "  :"Right & Left contextلة ثةيثيَربدني ئاخاوتندا
فوَنيَمةكان دةكةونة اليةكي كوَنتيَكستةكان  ،كة كاريطةرييان لةسةر دروست دةكةن ئةويش دةوروبةرى الي رِاست و
الي ضةي سةطميَنتةكانة .
 .3كاريطةري كات " :" Over lap of Timeلةسةر طةيشتين ثةيامةكان و خاياندنى خودي ثةيامةكان .
 .2هةستيارى هوَكارةكانى ثةيثيَربدن بة دةوروبةر " :" context sensitivity of Cuesواتة تا ضةنديَك ثةيثيَربدن و
شويَنثيَ فوَنيَمييةكان هةستيارن بة دةوروبةرة جوَراوجوَرةكان و كاريان تيَدةكات .
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 .1بووني ذاوةذاو و خةوش"  : " Noise & Indeterminacy in Speech Signalبنماي ثةيثيَربدني ئاماجنيَك
بريتيية لة نةبوون يان بووني كةمرتين ذاوةذاوي دةنطيي .

 )0 -3 -9 /99ضوَنيَيت كاركردني موَديَلةكة
بة طشيت موَديَلي شويَنثيَ كار لةطةلَ ذمارةيةكي زوَر يةكةدا دةكات  ،كة لة رِيَطايانةوة دةيةويَت بطات بة باشرتين
جوَري ثةيثيَربدن بوَ ئةمةش جوَري رِيَكخستين كارةكاني بة دوو ئارِاستةدا دةبات :
يةكةم  :موَديَلةكة بةسةر سيَ ئاستدا دابةش دةبيَت  ،كة هةر يةكيَكيش لةم ئاستانة ( طةجنينةيةك لة ديارخةري ) لة خوَيدا
َطرتووة بوَ ناسينةوةى يةكة ثيَكهاتةكانى ئةو ئاستة ( تايبةتييةكان  ،فوَنيَمةكان  ،وشةكان).
هةل

كار

دروستبووني وشة و دةرخستين

بار

دروستةى ليَكسيمةكان

تار

ضار

ئاسيت وشة

ئاسيت فوَنيَم
/ a/

/r/

/k/

/ a/

/r/

لةم ئاستةدا يةك طةجنينة هةية بوَ
دةرخةرةكاني هةر يةك لة فوَنيَمةكان ،

/b/

كة لة كاتي ئاخاوتن و دةربرِيندا
دةردةكةون

لووتيي

طرياو

خشوَك
طرِ

َيَك طةجنينةية  ،كة ثرِة لة
لةم ئاستةدا كوَمةل
تايبةتيَيت فوَنيَمي و هةريةكيَكيان يةك شويَنيان هةية

ئاسيت تايبةتييةكان

لة يةك كاتي دياريكراودا لة كاتي ئاخاوتندا بة
شيَوةيةكي رِيَكخحراو دةردةكةون

َكاري –  -9لة بريوَكةى موَديَلي  TRACE IIوةرطرياوة
هيَل
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دووهةم  :طرميانةى ئةوةي  ،كة كارابووني فوَنيَميَك ثيَش ئةوةى بطويَزريَتةوة ئاستةكةى دواي خوَي لة رِيَطةى تواناي
دةركةوتنييةوة دةبيَت  ،كة ثيَي دةطوتريَت )هيَزي بةها"  ،( "Strength Valueكةلةم ياسايةدا كوَبووةتةوة :

Kai
Si = e

كة  :ياساكة دةرهيَناني تواناي لة خوَدابوونة
Si

 :بريتيية لة دةركةوتنى فوَنيَميَك لة شويَنثيَيةكدا بة بةراورد بة سةرجةم فوَنيَمةكاني تردا (برِوانة منوونةكانى ،)9/0

بة تايبةت منوونةى (.)3
كةواتة هيَزي بووني شويَنثيَي فوَنيَميَك بة تواناي لة خوَدا بووني دياريدةكريَت بة شيَوةيةك  ،كة ضوَن فوَنيَميَك لة نيَو
َبذاردني هةبيَت بوَ ئةمةش ثيَويستمان بة هاوكيَشةيةكي تر دةبيَت ،
هةموو كوَثي و لةبريدانراوةكانى دةتوانيَت هيَزي هةل
كة) Elman &McClelland (1988ثيَشكةشيانكردووة :
P ( Ri) = Si
Ʃ Si

ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت  ،كة طرميانةى كارابووني فوَنيَميَك وةستاوة لةسةر ضاالككردنةوةى هةموو ئةو ثةيوةنديية لةبريية
ضاالكبوانةى  ،كة لة كاتي ثةيثيَربدني ئاخاوتنةكةدا كارا دةبن و كاميان لة هةموويان زياتر بةهاي هيَزي هةية ودةتوانيَت
شويَنثيَكة ثرِبكاتةوة .

 ) 0ليَكدانةوةى دياردة فوَنوَلوَذييةكان بةهوَي (موَديَلي شويَنثيَ)ةوة لة زماني كورديدا:
زمانةكان بة ثيَي دروستةي تايبةت كةرةستةكانيان ريَكدةخريَت خودي ئةم رِيَكخستنةش بة ثيَي موَديَلي شويَنثيَ لة
كوَمةليَك شويَنثيَي دةوربةريي دروستبووة  ،كة تيايدا فوَنيَمةكان ثيَكةوة رِيَكخستنيَكي دووبارةبووي يان ضوَنيَيت نةهاتنةوة
و الدان لةو رِيَكخستنة دةخاتةرِوو .

 ) 9/0دايناميكييةتي موَديَلي شويَنثيَ و دةوروبةرى زمانيي:
َةتةش لة هةردوو ثرِوَسةي بةرهةمهيَناني
هةموو زمانيَك ثةثيَي دايناميكيَكي دياريكراو فوَنيَمةكاني كاردةكةن و ئةم حال
ئاخاوتن و تيَطةيشتندا بةرِوونيي الي قسةثيَكةراني زمانيَك رِةنطدةدةنةوة ئةمة سةرةرِاي ئةوةي بةتةنها بيستين بةشيَكي برِطة
و فوَنيَمةكاني وشةيةك ئةو ثةيوةنديانةش كارادةبنةوة  ،كة ئةم فوَنيَمانة ئةطةري دةركةوتيان دةرِةخسيَنيَت.
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َكو هةموو ئةو وشة ئةطةريانةش
لةاليةكي ديكةشةوة ئةم ضةشنة ثةيثيَربدنة تةنها وشة ئامادةكانى زمانةكة ناطريَتةوة بةل
دةطريَتةوة  ،كة رِةنطة لة زمانةكةدا دروستبنب بةو واتايةى هيض وشةيةكي ثوَتاسيوَني ناتوانيَت ثةيثيَرباو بيَت ئةطةرهاتوو
لةسةر زجنرية رِيتمي دايناميكي فوَنوَلوَذي زمانةكة دةرنةبرِابيَت بوَ منوونة لة كاتي دةربرِيين برِطةي ( طةش )...سةرجةم ئةو
فوَنيَمانةى  ،كة ياريدةدةرن بوَ دروستبووني وشةي ديكة لة سنوورى دةوروبةرة رِيَثيَدراوةكاندا كارا دةبن  ،بةمةش
وشةكاني ( طةشبني  ،طةشتيار  ،طةشتكةر  ،طةشت .. ،هتد) لة ساتةوةخيت ثةيثيَربدني ئاخاوتنةكةدا طةيةنراو دةبن
بةمةرجيَك ذاوةذاو ثيسبووني دةنطيي تيَكةلَ بة فوَرمة فوَنوَلوَذييةكة نةبيَت لة كاتي رِوودانيَكي لةم شيَوةيةشدا ئاوةزداري
َدةدات بة نزيكرتين فوَنيَم و سيماي فوَنةتيكي شويَنثيَكة ثرِبكاتةوة بوَ ئةوةى ئاخاوتنةكة دركثيَكراو بيَت وةك لة
هةول
َكاري ( )0دا خراوةتةرِوو.
هيَل
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ
سةرةتاى برِطة
C

σ
سةروا

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

C

C

ط Ø
ط Ø

ة
ة

ش
ش

ت
ت

ط

ة

ش

Ø

ي
Ø
ب

سةروا
 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C
C

ا
Ø

Ø
Ø
Ø

ي

ر
Ø
ن

Ø
Ø
Ø

َكاري ()0
هيَل

 )0 /0ليَكدانةوةى شويَنثيَ فوَنوَلوَذييةكان لة طوَرِانة موَرفوَلوَذييةكاندا
زماني كوردي بة ثيَي ليَكدانةوة و هيَنانةوةى فوَنيَمي خاوةنى ياساي رِيَكخةرى دايناميكي و دووبارةبووةوةى خوَيةتي .ئةمة
سةرةرِاي ئةوةى هةنديَك لة ياسا فوَنوَلوَذييةكانى جوَر و ضةشين رةفتارى جياوازى فوَنيَمةكاني دةخةنةرِوو .لةم ثارةدا
َدةدةين شويَنثيَي فوَنيَمةكان و دةوروبةرةكانيان ليَكبدةينةوة لة هةمانكاتيشدا ئةو اليةنة لة طوَرِانكارى بةهوَي
هةول
دةوروبةر و شويَنثيَ هةستيارةكانةوة خبريَنةرِوو هةموو ئةمةش لة ثيَناو دياريكردنى ضوَنيَيت ثةيثيَربدنى كةسي طويَطرة بوَ ئةو
ثةيامانةى بة زماني كوردي طويَي ليَدةبيَت  ،بةواتايةكي تر بةشيَك لة طواستنةوة و جيَطري بووني طوَرِانة فوَنوَلوَذييةكان و
بوونيان بة شويَنثيَي سةرةكي لة دةوروبةرى هةستياردا بةهوَي ضوَنيَيت ثةيثيَربدني كةساني طويَطرة  ،كة دواتر ضوَن وشةكة
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بيسرتاوة نةوةك طوَكراوة بةكاريدةهيَنن  .ئةمةش دةضيَتة ذيَر دوو كاريطةرييةوة (  .9دةوروبةرى ذينطةيي بيستين
دةنطةكان  .0 ،دةوروبةرى هةستاريي نيَوان شويَنثيَكان )  ،هةربوَ ئةمةش ضةند ليَكدانةوةيةكي فوَنوَلوَذى لةم بوارةدا
ثيَشكةشدةكريَت .

َكو ثةيثيَربدني طويَطر دةبيَتة دةق و ياسايةكي باو
يةكةم  :هةموو تيَئاخنراوةكان ( كوَدةكان  /وشةكان ) رِاستةقينةنني بةل
رِوَيشتوو بوَ شويَنثيَي فوَنيَمةكان بوَ منوونة :
.2أ .دةرِوَم ــــــــــ ئـةرِوَم
ب .دةضم ــــــــــ ئـةضم
ث .كادان ــــــــــ كايـان
ت .بادةم ــــــــــ بايـةم
بة ثيَي ليَكدانةوةى موَديَلي شويَنثيَ لة منوونةكانى ( . 2أ  .ب  .ث  .ت ) دا هةموو تيَئاخنراوةكان ( كوَدةكان /
َكو السايكردنةوةى ئاخاوتنن  ،واتة قسةكةر دةيةويَت كوَثي ئاخاوتنة رِاستةقينةكة بكات بة
وشةكان ) رِاستةقينةنني بةل
َم لة ئةجنامى ثةيثيَربدن و السايكردنةوةدا شيَوةي فوَنيَمي  /d/دةطوَرِيَت بة  /Ɂ/و ئةمةش بة
شويَنثيَ رِاستةقينةكانييةوة بةال
طوَرِيين يةكيَك يان زياتر لة شويَنثيَكان لة ئاسيت سيما فوَنوَلوَذييةكاندا .
بةمشيَوةية ئةطةر لة منوونةى (  .2أ .ب ) وردببينةوة دةبينني  ،كة سيماي ]+داني[ طوَرِاوة بوَ ] طةرووي[ ،هةروةها
ليَرةدا هيَزي ثةيوةندييةكان لة نيَوان ئاسيت سيماكان و فوَنيَميَكي تايبةتدا رِوودةدات كاتيَك ،كة فوَنيَمةكة يةكانطري دةبيَت
َيَك سيمادا و كاتي ليَكدان و ثرِكردنةوةى شويَنثيَكان لةاليةن فوَنيَميَكةوة .بةمشيَوةية ئةطةر لة منوونةى (.2
لةطةلَ كوَمةل
َشووى رِةق [ و
ا  .ث  ،ت ) يش برِوانني دةبينني  ،كة فوَنيَمى  /d/لة سيماي ] +داني [ طوَرِاوة بة سيماي ] +مةال
طوَرِانةكةشيان زياتر بة هوَي كاريطةرى دةوروبةرى ذينطةى فوَنوَلوَذي و ( دةوروبةرى الي ضةثي وشةكةية) واتة فوَنيَمى
 /y/لة وشةكاندا بة كاريطةري شويَنثيَي دواي خوَي كاريطةر بووة واتة هاتين فوَنيَمي . /a/
َكارى ذمارة ( . 3ا) و (. 3ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى ( 1ا) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ
سةرةتاى برِطة
C

σ

سةروا

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

C

C

سةروا

 Cكرؤكى برِطة
V
C

كؤتايى برِطة
C
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رِ

Ø

َكارى ذمارة ( .3ا) نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (دةرِؤم)
هيَل

] +دانى [

σ

( وشةى دوو برِطةى شويَنثيَدارى فؤنؤلؤذى )

σ

σ

سةرةتاى برِطة سةروا
C

C

وَ

Ø

م

Ø

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة

كرؤكى برِطة

C

سةروا
كرؤكى برِطة

C

كؤتايى

برِطة

V

ئـــØ

ة

C

Ø

C

Ø

C

رِ

Ø

ؤ

C

م

Ø
]  +طةروويى[
] -/+فؤنيَم[

َكارى ذمارة ( .3ب)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (ئةرِؤم)

َةتانة موَرفوَ_فوَنوَلوَذييانةش دةكريَت  ،كة بةهوَي شكانةوةى
دووهةم  :لةم موَديَلةدا ضارةسةرى هةموو ئةو حال
رِيَزمانييةوة دروستدةبن بوَ منوونة :
 . 9أ.ثيَش  +مةرطة ـــــــ ثيَشمةرطة ــــــــ ثيَذمةرطة
ب  .مس  +طةر ـــــــ مسطةر ــــــــــ مزطةر
ث .دةست  +م  +ثيَكرد ــــــــــ دةستمثيَكرد ـــــــ دةمسثيَكرد
ت  .هةست  +م  +ثيَكرد ــــــــــــــ هةستمثيَكرد ـــــــــ هةمسثيَكرد
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لةم منوونانةدا شكانةوةى موَرفيَمةكان لة نيَويةكرتيدا بوَ هاتنةناوةوةى دروستةيةكي موَرفوَسينتاكسي لة رِيَطةي شويَنثيَي
تيَكضرِذاو لةناو يةكدا دةدوَزريَتةوة  ،ضونكة شويَنثيَ فوَنوَلوَذي ثيَكهاتة و دروستةى موَرفوَسينتاكسي منوونةكانى سةرةوة
دةردةخات  ،كة هةر شويَنثيَيةك لة ثةيثيَربدنةكةدا دياريكراوة بوَ فوَنيَميَك بة ضةشنة سيماكانييةوة ،واتة طويَطر بة
َدةستيَت بة سرِينةوةى شويَنثيَي فوَنيَمي  /t/و لةيةكدان و شكانةوةى سةرجةم فوَنيَمةكانى
شيَوةيةكي ئوَتوَماتيكييانة هةل
تر لة تويَي يةك دروستةى موَرفوَسينتاكسيدا .
بةمشيَوةية ئةطةر لة منوونةى ( . 9أ.ب ) برِوانني دةبينني  ،كة شويَنثيَي فوَنيَمي  / ʃ /و  / s /سيماي ] +كثي [ يان
طوَرِاوة بوَ ] +طرِ [ ،كة ئةمةش بوَخوَي ثرِوَسة موَرفوَلوَذيية سينتاكسييةكةى ( موَرفوَسينتاكسييةكةى) سانا كردووة  .بة
هةمانشيَوةش لة منوونةى (  .9ث.ت) دا بةهوَي ليَكدان و شكانةوةى موَرفوَسينتاكسييةوة فوَنيَمي  /m /سرِرِاوةتةوة و
سيماي ] +خيَراي دةربرِين [ و ] +خيَراي وةرطرتن [ بة شيَوةيةكي ئةبسرتاكتانة شويَنثيَكةى طرتووةتةوة و بوونةتة
شويَنثيَي فوَنوَلوَذيانةى فوَنيَمة سرِرِاوةكة .هةر ئةمةشة ،كة وادةكات ئةم شويَنثيَ ئةبسرتاكتة وابةستةى ثةيثيَربدني طويَطر
بيَت و ئارةزوومةندانة ثرِي بكاتةوة .
َكارى ذمارة ( .2ا) و ( .2ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى ( .9ا) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
 ( σوشةى سىَ برِطةيى )




σ

σ
س .برِطة

σ
سةروا

 C Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C
C

سةرةتاى برِطة سةروا
C

σ
سةرةتاى برِطة

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C
C

C

سةروا

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C
C
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م

Ø

ة

Ø

ر

ط

Ø

ة

Ø

Ø

]+كثى[

َكارى ذمارة ( .2ا)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (ثيَشمةرطة)

 σوشةى سىَ برِطةيى

σ

σ

σ

سةرةتاى برِطة سةروا
C

C

σ

سةرةتاى برِطة سةروا

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة

C

C

كرؤكى برِطة

V

ث
]  +طرِيى[

Ø

كؤتايى برِطة

C

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة

V
C

ىَ

سةرةتاى برِطة سةروا

ذ

C

Ø

م

Ø

ة

C

C

ر

Ø

V
C

ط

Ø

ة

Ø

C

Ø

َكارى ذمارة ( .2ب)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (ثيَذمةرطة)
سيَهةم  :ثةيثيَربدني ئاخاوتين هوَكاري لةناوضوونى شويَنثيَي فوَنيَمةكانة لةسةر هةردوو ئاسيت سيماكان و كاريَكتةرى
فوَنيَمةكان  ،كة ئةمةش دواتر كار لة بونيادى برِطة و طوَكردنى وشةكان دةكات لةسةر ئاسيت بةرهةمهيَنانى ئاخاوتندا بوَ
منوونة :
 .8ا -دةست  +كيَش ــــــــ دةستكيَش ــــــــ دةسكيَش
ب -دةست +طا ـــــــــ دةستطا ـــــــــ دةزطا
298

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 4.كانون االول :7102ص ص30٨-7٨7
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

كوَثيكردنةوةكة شويَنثيَيةك لةناودةبات هةربوَية لةم منوونةيةدا ئةوة دةردةخات  ،كة بة ثيَي ياساي خوَ سةملاندنى فوَنيَم
P ( Ri) = Si
Ʃ Si

فوَنيَمي  /t/لةو شويَنثيَيةدا تواناي دووبارةكردنةوةى دايناميكيانةى خوَي لةدةستداوة و كةوتووة و شويَنثيَكةى
َكو  /t/ذمارةى فوَنيَمي بةشداربوو لة دروستةي
لةكاتي ثةيثيَربدنى ئاخاوتنيدا بة هيض رِةطةزيَكي فوَنةتيكي ثرِنابيَتةوة بةل
برِطةكةشيدا دةطوَرِيَت ،هةروةها ليَرةدا طرميانةى كارابووني فوَنيَمى  /t/وةستاوة لةسةر ضاالككردنةوةى هةموو ئةو
ثةيوةنديية لةبرييانةى دةردةكةون و دةيانةويَت شويَين ئةم فوَنيَمة بطرنةوة و لة كاتي ثةيثيَربدني ئاخاوتنةكةدا كارا دةبن
َم لةبةرئةوةي هيض كاميان زياتر بةهاي هيَزي نيية ناتوانن شويَنثيَكة ثرِبكةنةوة بةمةش سةرجةمي وشةكة لة ثيَكهاتةى
بةال
َدةبيَت و طويَطر بة ثيَي ثةيثيَربدني خوَي و
َب دةدريَنةوة و شويَنثيَي فوَنيَمي  /t/بةتال
وشةيةكي ليَكدراودا لة قال
سةرثشكييانة دةتوانيَت ثرِي بكاتةوة .
َكارى ذمارة ( .1ا) و ( .1ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى ( 9ب) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

سةرةتاى برِطة
C

σ

سةروا

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة سةروا
كؤتايى برِطة
C

د

Ø

ة

س

C

 Cكرؤكى برِطة

C

ط

ت
]  +كثى[

Ø

ا

كؤتايى برِطة
V
C
C

Ø

Ø

َكارى ذمارة ( .1ا)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (دةستطا)
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( σوشةى دوو برِطةيى)

σ
سةرةتاى برِطة
C

σ

سةروا

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة

C

د

Ø

ة

ز

C

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V

C

Ø
] +طرِيى[

ط

سةروا

Ø

ا

C

C

Ø

Ø

] +تيَضوونى فؤنيَم [

َكارى ذمارة ( .1ب)
هيَل
نواندنى (ة)ى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (دةزطا)
ضوارهةم  /ثةيثيَربدني شويَنثيَكان بوَ بةردةوامبوونيان لة كوَثيكردنةوةى فوَنيَمةكان لة ئاوةزدارى كةسي طويَطردا و دواتر
بةرهةمهيَنانةوةيان ثابةندي ( دةوروبةرى الي رِاست) يان (دةروبةرى الي ضةث )ة لة دروستةي وشةيةكدا واتة لةكاتي
َي سةرةكي دةبينن لة طوَرِيين
دةستثيَداطةيشتين موَرفوَلوَذييانةدا ئةو وانياريية ثةيثيَرباوانةي ثيَشرت كوَكراونةتةوة رِوَل
دروستةى بنضينةى وشةكاندا و وةها ضاالكييان دةكةنةوة  ،كة ثيَشرت بيسرتاون و ثةيثيَرباون ئةطةر ضي قسةكةر دروستة
َدةدات ثةيثيَربدنةكانى وةك ئةوة دووبارةبكاتةوة  ،كة دةوروبةرةكان كاريانتيَكردووة و
َم هةول
بنضينةييةكة دةزانيَت بةال
دروستيانكردووة بوَ منوونة :
 . 1يةكةم .دةوربةرى الي رِاست ( بة ثيَي ئةلفبيَي عارةبيي)
أ .ساز +دان ــــــــ سازدان ـــــــــــ ساززان (ساز)
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ب .حةظ+دة ــــــــ حةظدة ــــــــــــ حةظظة ( حةظ)
ث .هان+دان ــــــــ هاندان ــــــــــــ هاننان (هان)
َان ( طولَ)
َدان ـــــــــــــ طوَلل
ت .طولَ+دان ــــــــ طول
دووهةم  :دةوروبةرى الي ضةث ( بة ثيَي ئةلفبيَي عارةبيي)
ج .ثشت+دةر ــــــــ ثشتدةر ــــــــ ثذدةر
ح  .ثاش +نة ــــــــــ ثاشنة ـــــــــ ثاذنة
خ .نويَذ+كردن ـــــــــ نويَذكردن ــــــــــ نويَشكردن
لة منوونةكانى (  . 1أ  ،ب ) دا شويَنثيَي دووبارةبووةكان لة ذيَر كاريطةرى (دةوروبةرى الي رِاست ) و (دةوروبةرى
الي ضةث)دان لة منوونةى ( .1ج) دا كرتاندن و كةوتنى فوَنيَمي / t /و سيماي ] +طرِ [ لة فوَنيَمي  / d /نواندني
هةردوو دةوروبةرة دةنطييةكةية هةروةها كاريطةرى فوَنيَمي  / e /لة منوونةى (  . 8خ) دا وا دةكات فوَنيَمي ] / Ʒ /
+طرِ [ خوَي لة دةست بدات لة رِيَطةى هاوشيَوةيي بوونى بة ]  +خاويَتى [ فوَنيَمي  / e /ئةمة لةوكاتةدا كة كةوتنة ذيَر
بارى ئةم دةوروبةرة ( الي رِاست) دةوروبةرى ( الي ضةث) يش كاريطةرى خوَي دروستدةكات بة هاوشيَوةكردني
فوَنيَمي  / Ʒ /بة]  +كثي[ فوَنيَمي . / k /
لة اليةكي تر منوونةى (  .8ح ) لةذيَر كاريطةرى+ طرِ [ فوَنيَمي  / n /داية  ،هةربوَية نةيانتوانييوة سيما و
فوَنيَمةكان وةك بنةرِةتييةكة شويَنثيَكانى خوَيان بطرن و ئةمةش وايكردووة شويَنثيَي لةيةكرتدانةكة ( شويَين لةحيمبووني
دوو موَرفيَمةكة ) سيماكانى خوَي بطوَرِيَت بةو دةوروبةرةى ثيَي كاريطةر بووة .
َكارى ذمارة ( .2ا) و ( .2ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى ( 8ت) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

σ

سةرةتاى برِطة سةروا
C

C

كرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

C

C

C

سةروا
كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C C
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و
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د

Ø

ا

Ø

ن

Ø

]  +دانى[الى رِاستى دةقى فؤنؤلؤذى

َكارى ذمارة ( .2ا)
هيَل
َدان)
نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (طول

( σوشةى دوو برِطةيى)

σ
سةرةتاى برِطة
C

C

ط

Ø

σ
سةرةتاى برِطة سةروا

سةروا
كؤتايى برِطة

كرؤكى برِطة
V

C

و

لَ

C

 Cكرؤكى برِطة
V

C

Ø

كؤتايى برِطة

C

C

Ø
ن
ا
لَ Ø
]  +مةالَشوويى رِةق[الى رِاستى دةقى فؤنؤلؤذى

َن)
َال
َكارى ذمارة ( .2ب)  -نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (طول
هيَل
بةهةمان شيَوة ئةطةر لة منوونةى (8ح) وردببينةوة ،دةبينني ،كة دروستةى برِطةيى وشة (ثاشنة) و دروستةى برِطةى
َم لة دةوروبةرى الى ضةثى دةقة
شويَنثيَيانةى وشةكة ،ئةطةرضى هةر بة هؤى طؤرِانى سيماى فؤنؤلؤذييانةوة بووة ،بةال
فؤنؤلؤذييةكة رِويداووة ،هةروةك لة هيَكارى ذمارة ( .9ا) و ( .9ب)دا ديارة:
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( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
 Cكرؤكى برِطة
V

C

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

ث Ø

ا

سةروا
 Cكرؤكى برِطة
V

C

C

ش

ة
ن Ø
]+كثى[ الى ضةثى دةقى فؤنؤلؤذى

Ø

كؤتايى برِطة
C

C

Ø

Ø

َكارى ذمارة ( .9ا)  -نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (ثاشنة) –
هيَل
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

σ

سةرةتاى برِطة سةروا
C

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

C

C

C

سةروا
كرؤكى برِطة
V

كؤتايى برِطة
C

C
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ث

ا

Ø

ذ
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ن

Ø

ة

Ø

Ø

Ø

] +طرِيى[ الى ضةثى دةقى فؤنؤلؤذى

َكارى ذمارة ( .9ب)
هيَل
 نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (ثاذنة) –ثيَنجهةم /موَديَلةكة ثيَشنيازى ضةندين دةق و شويَنثيَ دةكات ،كة تيايدا فوَنيَمةكان خوَيان يان ئةلةفوَنةكانيان تيَيدا
دةردةخةن و بةمةش هةنديَك لة فوَنيَمةكان لة دةقي جياوازدا هةنديَكيان ديَن و لة هةنديَكي ديكةدا دةرناكةون بوَ منوونة
 .92أ.طورط ـــــ طورك
ب .قةد ــــــ قةو ـــــــ قة
ث .باخ ــــــ باغ
ت .حةب ــــــــ حةث
ج .بةد ــــــ بةو ـــــ بة
ض .هةشتدة ــــــــ هةذدة
ح .روَذتان ـــــــــ رِوَشتان
طوَرِيين هةريةك لة فوَنيَمةكانى منوونةى (  ) 92ثةيوةستة بة شويَنثيَي فوَنيَمةكانةوة و سيماي فوَنوَلوَذييان طوَرِاوة لة نيَوان
َكو دةقيَكي ثةيثيَرباو ض لة الي
( طر ِو كث)يدا بة شيَوةيةكي دةقي و بة بيَ بردني وشةكان بة ثرِوَسةي بريكردنةوةدا  ،بةل
طويَطر ض لةالي قسةكةر ئامادةية بوَ ناسينةوةي سيما فوَنوَلوَذييةكاني فوَنيَمة بنجةكة.
َكارى ذمارة ( .8ا) و ( .8ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى (. 92ا ) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
( σوشةى يةك برِطةيى)

( σوشةى يةك برِطةيى)

سةرةتاى برِطة سةروا
C

C

ط

Ø

سةرةتاى برِطة سةروا

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V
C
C

و

ر

ط
]+طرِيى[

َكارى ذمارة ( .8ا)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (طورط)

C

C

كرؤكى برِطة
V

كؤتايى برِطة
C

ط

Ø

و

C

ك
ر
]+كثى[

َكارى ذمارة ( .8ب)
هيَل
نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (طورك)
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شةشةم  /رِيَككردنةوةي شويَنثيَي فوَنوَلوَذي  ،لةم بارةدا هةموو وشةيةكي طوَكراوى بياني ( كة زجنرية فوَنوَلوَذييةكاني
جياوازة لة زجنرية فوَنوَلوَذييةكانى زمانى كوردي ) شويَنثيَكاني وةها رِيَكدةخريَتةوة  ،كة لةطةلَ شويَنثيَي زماني كورديدا
َةتةش ثةيوةست بة باري رِوَشنبريييةوة دةبيَتة كةيسي تايبةت و زوَر لةخوَكردن دروست
بطوجنيَت  ،هةرضةندة ئةم حال
دةبيَت بوَئةوةى وشة بيانييةكة وةك خوَي بدركيَنريَت و هةرئةمةشة طويَطر ،كة طويَي لة وشة شويَنثيَ كوردييةكة دةبيَت
ثةيثيَربدنى بوَ ئاسيت كةمي خويَندةوارى كةسي قسةكةر دروست دةبيَت بوَ منوونة :
 .99ا-يوَنان ــــــ ويَنان
ب -يوسف ـــــ ويسف
َوي ئةم دوانةيان بة سانايانة جياناكريَتةوة )
ث-مليوَن ــــ ملويَن (هةرضةندة تيَكةال
شويَنثيَي فوَنيَمةكاني  /yu:/لة لة زماني كورديدانيية و لةبريي ئةو شويَنثيَكة بة دايناميكيانة و ئوتوَماتيكييانة بة زجنرية
فوَنيَمي  /wi:/ثرِيدةكاتةوة لةكاتيَكدا هةردوو شويَنثيَكة لة زمانى عةرةبييدا هةن .
َكارى ذمارة ( .1ا) و ( .1ب)دا بنويَنريَت ،كة تيَيدا دروستةى
شيكردنةوة دركثيَكراوةكانى سةرةوة دةكريَت لة هيَل
برِطةى منوونةى ( .99ا ) وةك شامنوونةى شيكراوة وةردةطرييَت:
( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

σ

سةرةتاى برِطة سةروا
C

 Cكرؤكى برِطة
V

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة
C

ى

Ø

ؤ

Ø

C

C

سةروا
كؤتايى برِطة

كرؤكى برِطة
V

C

C

ن

Ø

Ø

ا

ن

C

Ø

َى/ى[/
]  +دةست ثيَكردنى برِطة بة كؤنسنانت/نيمضةظاول
َكارى ذمارة ( .1ا)
هيَل
 نواندنى دروستةى برِطةيى وشةى (يؤنان) –305
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( σوشةى دوو برِطةيى)

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
C

سةرةتاى برِطة

كرؤكى برِطة
V

C

كؤتايى برِطة
C

و

Ø

ىَ

Ø

C C

سةروا

كرؤكى برِطة
V

كؤتايى برِطة
C

C

ن

Ø

Ø

ا

ن

C

Ø

َى/و[ /
]  +دةست ثيَكردنى برِطة بة كؤنسنانت/نيمضةظاول
َكارى ذمارة ( .1ب)
هيَل
 -نواندنى دروستةى برِطةى شويَنثيَيانةى وشةى (ويَنان) -

 ) 3بةراوردي ثةيثيَربدنى ئاخاوتنى لة نيَوان زمانى كوردي و فارسي دا
َسةنطاندنةكة
بوَ بةراوردكردنى هةردوو زمانةكة لة رِوانطةي(موَديَلي شويَنثيَ)وة ثيَويستة لة ضةند ثنتيَكةوة هةل
ئةجنامبدريَت  ،كة طرنطرتينيان بريتني لة :
 .9ثرنسيثةكانى ثةيثيَربدن
 .0بةراوردكارى كارةكييانة
 ) 9 / 3ثرنسيثةكانى ثةيثيَربدن و بةراوردكارى فوَنوَلوَذيانة:
وةك ثيَشرت ئاماذةمانثيَدا بةهاى هيَزى هةر فوَنيَميَك لة كاراكردنى هةموو ثةيوةنديية لةبريية ضاالكبووةوةكانيدا
دةردةكةون لةمةشةوة دةتوانني بَليَني فوَنيَمةكاني زمانيَك كاتيَك بةراوردى دةكةين بة فوَنيَمةكانى زمانيَكي تر دةبيَت جطة
َبدريَت لة سيَ رِوانطةي ديكةشةوة
لة بةهاى هيَز و ئةو ميكانيزمانةى  ،كة لة يةك زماندا بوَ فوَنيَميَك طوجناوة هةول
َدا بكريَت  ،كة ئةوانيش بريتني لة :
َةيان لةطةل
مامةل
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 .0ثرنسيثي طرتن و دةستنيشانكردن  :Apparatusهةردوو زمانةوان )Cohen & Massaro ( 1976
ثيَيان واية" كةرةستةيةكي بة ئاماجنكراو بة ثيَي كات بةهايان دياريدةكريَت و دةطوازريَنةوة ئةمةش بة شيَوةيةكي
رِيَكخراو و ثرِوَسةدةكريَن " .ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت  ،كة هةموو كةرةستةكان رِيَكخستنة ئةريَين و نةريَنييةكةيان
لة كاتدا ئةجنامدةدريَت هةر بوَ ئةوةش دةشيَت كاتةكانى ثرِوَسةكردنى ثةيثيَربدني ئاخاوتن لة تةنها زمانيَكدا ئةذمار
بكريَت ياخود ثةيثيَربدنى فوَنيَمةكانى دوو زمان بةرانبةر يةكرت رِابطرييَن و ئةجنامى رِيَكخستين فوَنيَمةكانيان لة كاتتدا
ئةذمار بكريَت  .وةك لة منوونةكاني (  ) 99، 92، 1لة تةنها زماني كورديدا دةتوانريَت ببينريَت هةروةها لة
منوونةى (  . 90أ  ،ب ،ث ،ت ) دةتوانني بةراوردى زماني كوردي و فارسي بة رِووني ليَكبدةينةوة .
 .7ثرنسيثي السايكردنةوة  : Stimuliهةردوو زمانةوان )Massaro ( 1983

&  Cohenئةوةيان

خستووةتةرِوو  ،كة " هةموو فوَنيَميَك دووبارةبوونةوة و السايكردنةوةى هةية  ،كة لة ضةند برِطةيةكدا لةطةلَ
فوَنيَمي تردا بيَت  ،هةنديَكيان لة برِطةكانياندا ثةيوةندي ديكة دروستدةكةن هةنديَكيشيان نيانة و تاضةنديَكيش
تواناي ثةيوةندي دروستكردنيان هةبيَت ئةوةندة ئةطةرى دووبارةبونةوة و دروستكردني برِطةيان هةية .
لة بةراوردي نيَوان دوو زماندا دةشيَت لةو فوَنيَمة ليَكضوانة برِوانريَت  ،كة لة كاريَكتةر و سيمادا لةيةك دةضن ثاشان
بةراوردبكريَن بة ئةو ثةيوةندييانةى  ،كة دةيبةسنت و تاضةند دةتوانن خوَيان دووبارة بكةنةوة بة واتايةكيى تر تاضةند لة
ئةركي دروستكردني برِطةدا لةيكضوون .
َةتة ثةسنكردني السايكردنةوةية و رِوونكردنةوةى ضوَنيَيت بةستين ثةيوةندييةكانة لة
 .3ثرنسيثي ئيجرائاتكردن  :ئةم حال
َمدانةوة و تيشكخستنة سةر
نيَوان فوَنيَمةكاندا بوَ دروستكردنى برِطة ئةمةش بةمةبةسيت طةيشنت بة طوجناوترين وةال
ئةو دةوروبةرانةى كاريطةري لةسةر ثةيوةندييةكان دروستدةكةن .
َت.
َي خوَيان هةال
َةكة لة مال
 .90أ .ميَردمنال
َهات.
َي خوَيان هةل
َةكة لة مال
ب .ميَردمندال
ث .نظجوان أز خانةه فراركرد.
ت  .نوجوان أز خانة فرار كرد.
رِستةى (. 90أ) دةبينني هةرسيَ ثرنسيثةكةي بةسةردا جيَبةجيَ بووة  ،ضونكة هةريةك لة ( سيما فوَنةتيكي  ،فوَنيَم و
َيداوة ثةيثيَربدنةكةى ببةستيَتةوة بة وشة
وشةكان) ي رِستةكة كاتي ويستووة بوَ بةستنةوة و ثةيثيَربدنيان ثاشان طويَطر هةول
بنةرِةتيية فةرهةنطييةكانةوة بوَ دياريكردنى دةوروبةرة كاريطةرةكان هةموو ئةمانةش بة كةناَليَكي ئيجرائات و رِووداندا
دةرِوَن بة ثيَي ثرنسيثي سيَهةم بةهةمانشت لة زماني فارسيشدا وةك لة رِستةى (  .90ث  ،ت) دا دةردةكةويَت  ،كة
هةمان سيَ ثرنسيثي ثيَشوو بةسةر ئةمانيشدا جيَبةجيَبووة و لة ( .90ت) دا ثةيثيَربدنى طويَطر سةرجةمي وشةكانى رِستةكة
و فوَنيَمةكانى بة بنةما فةرهةنطيية السايكردنةوةكانةوة دةبةستيَتةوة ئةمةش لة ثيَناو دياريكردنى ثةيثيَربدني فوَ نيَمى  /v/بة
 /w /و دةركةوتنى  /h/هةناساوي لة كوَتاى وشةى ( خانة) دا .

 )0 /3بةراوردكارى كارةكييانةي موَديَلى شويَنثيَ لة نيَوان زمانى كورديي و فارسييدا
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لة ثاري دووهةمدا شويَنثيَي هةنديَك لة فوَنيَمةكان لة زماني كورديدا خراية رِوو بةتايبةت ئةو فوَنيَمانة شويَنثيَكاني
خوَيان لة طةلَ فوَنيَمةكاني تردا دةطوَرِنةوة ياخود لة ئاستيَك لة ئاستةكانى سيماي فوَنةتيكياندا نيشانةيةك دةطوَرِن بةمةش
ضةشين فوَنيَمةكةش دةطوَرِيَت
لةرِاستيدا سةملاندنى طوَرِانكاري لةم ضةشنة رِيَطة خوَشكةرة بوَ ناسينةوةى ئةو طوَرِانانةى تريش  ،كة لة سةر ئاسيت زمانة
َطةى
دراوسيَ و خزمةكان رِوودةدةن بة تايبةت ئةو زمانانةى لة يةك خيَزانى زمانيدان وئةم زمانانةش دةشيَت وةك بةل
َينةوةيةدا كاري لةسةردةكريَت لة
دةرةكي بوَ ليَكدانةوةى زمانى كوردي بةكاربهيَنريَن هةروةك ضوَن لةم ثارةى ئةم ليَكوَل
كوَتايي هةموو ئةمانةدا فوَنيَ مةكان بة شيَوةيةكي دايناميكي لة شويَنثيَ و دةروبةرةكاندا رِوودةدةن و بةمةش ثةيثيَربدنةكةش
شيَوازيَكي دايناميكي بوَ هةموو جوَرة ئاخاوتنيَك وةردةطريَت .
وةك ثيَشرت لةم ثارةدا ئاماذةمانثيَدا وةها طرميانة دةكةين  ،كة ئةم هوَكارانة دةشيَن بوَ جيابوونةوة و بةراوردكارى دوو
زمانيش لةبةرضاوبطرييَت واتة ئةمانة بةشيَكن لة هوَكاري ناوةكيي و زمانيي بوَ جيابوونةوةى زمانيي  ،كة خوَي بة
ثةيثيَربدني جياوازي دةنطةكان و شويَنثيَكانيانةوة دةبةستيَتةوة .
ثشتبةست بة شيَوةيةكي طشيت بة سيَ ثرنسيثي (طرتن  ،السايكردنةوة ،طرتنبةرى رِيَوشويَن) و ثرنسيثي سيَهةم بةتايبةتي
دةطةينة ئةوةي بَليَني كاتيَك فوَنيَميَك رِوودةدات ثنتيَك ئاماذة دةدات بةئةو دةوروبةرةى تيَيدا رِوودةدات بة واتايةكي
َيَك هوَكارن لةوانة :
ديكة دةوروبةرةكان ثةيوةست دةبن بة كاريَكتةري فوَنيَمةوة ئةم ثنتة ئاماذانةش وابةستةى كوَمةل
 .0بةدوايةكداهاتنى دةوروبةرى فوَنيَمي ،
 .7كاريطةيي جيهانى  ،كة ) Miller (1981ثيَي واية بريتيية لة برِي قسةكردن ،
 .3كاريطةرى موَرفوَلوَذيانة و دروستةى برِطة  ،كة ئةمانيش ثةيوةسنت بة جيَكةوتةكان لةناو وشةدا ،
 .4ثابةست بة هيَزةوة ئةم ثنتانة لة كاتي طوتندا جيَكةوتةي هاتين فوَنيَمةكان دةستنيشاندةكةن ،
 .5كاريطةرى كةسي قسةكةر لةسةر ثنتةكان وةك فةبارةى دةنطةذيَكان ،
 .6مةوداي دةنطيي قسةكردن ،
 .2جوَراوجوَري دياليَكتةكان .
ثةيثيَربدن و ضةشين ليَكدانةوةى تاكة كةسيانة بوَ ئاخاوتن دياردةيةكي جيهانى تيَطةيشتنة لة ئاخاوتن بة جوَريَك هةنديَكجار
ئةم جوَراوجوَرى ثةيثيَربدنانة دةبيَتة هوَي طوَرِين و جيابوونةوةى تاكة زمانيَك بوَ دوو زماني نزيك و خزم
بة ثيَي موَديَلي شويَنثيَ بةراوردي زماني كورديي و فارسيي لة دوو رِوانطةوة دةكةين :
 .0بةراوردكارى لة رِيَطةى موَديَلي شويَنثيَ ظيَرذني يةكةم ( ياساي بةهاي هيَز) ةوة .
 .7بةراوردكاري لة رِيَطةى موَديَلي شويَنثيَ ظيَرذني دووهةم ئاستةكانى (سيما  ،فوَنيَم  ،وشة).

 )9_ 0 / 3بةراوردكارى بةهاي هيَزي فوَنيَميانة
ثةيوةندييةكاني زمان لةم ضةشنة شيكردنةوةيةدا خوَي وابةستةي فوَنيَمةكان و ئةدطارى ئةو دةوروبةرةدةكات  ،كة
فوَنيَمةكاني تيَدا رِوودةدةن  .بةم ثيَية بوَ بةراوردكردنى هةردوو زمانةكة و دياريكردنى رِادةي ليَكضووييان ثيَويستة لة
دةوروبةرى رِوودانى فوَنيَمةكان بطةين بوَمنوونة لة ض شويَنيَكدا فوَنيَميَكي هاوبةش ( لة سيما و ئةدطار) دا لة دةوروبةرى
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هاوبةشدا رِوودةدةن ئةم اليةنة دةمانبات بوَ ئةوةى بزانني زجنريةى فوَنوَلوَذي بةدوايةكدا هاتووي هةردوو زمانةكة بة ض
شيَوةيةك خوَيان رِيَكدةخةن هةر لةبةر ئةم هوَكارة ضةند تاقيكردنةوةيةك دةخةينةرِوو  ،كة ضوَنيَيت دووبارةبوونةوةى
دةوروبةر و شويَنثيَي فوَنيَمةكان لة هةردوو زمانةكةدا دةخاتةرِوو .
تاقيكردنةوةى فوَنيَمي  / t/لة زماني كورديدا

فوَنيَمي / t/

ثةيوةندي بةرز _ نزم

تاقيكردنةوةى ثةيوةندييةكاني

لةثيَش /m /

لة ثيَش /n /

لةدواي /ʃ/

لةدواي /s /

دةركةوتن

دةرنةكةوتن

دةركةوتن

دةرنةكةوتن

دةركةوتن

دةرنةكةوتن

دةركةوتن

دةرنةكةوتن

بةهيَزة

كةمهيَزة لة

بةهيَزة لة

بيَهيَزة لة

بةهيَزة لة

كةمهيَزة لة

بةهيَزة لة

كةمهيَزة لة

لةسينتاكسدا

موَرفوَلوَذيدا

موَرفوَلوَذيدا

سينتاكسدا

موَرفوَلوَذيدا

سينتاكسدا

موَرفوَلوَذيدا

سينتاكسدا

خشتةى _ _9
رِيَذةي ضاالكي و كارايي فوَنيَمي  / t/لة زماني كورديدا
بةهيَزي دةركةوتنى فوَنيَمي  / t/لة خشتةى ( )9دا لةثيَش فوَنيَمي  /m /لة دروستةي سينتاكسيدا بةهيَزة ،ضونكة لةم
َي تايف رِابردوو دةبينيَت و لةطةلَ (م _ مان )ى كليتيكي بكةريدا ديَت و هةر ئةم فوَنيَمةش شويَنثيَي خوَي
دروستةيةدا رِوَل
لة رِوانطةى موَرفوَلوَذييةوة بةهيَزة كاتيَك لةطةلَ فوَنيَمي  /n /دا ديَت و ناوى كرداريي دروستدةكات وةك لة
منوونةكانى ˂ هةستمكرد  ,ثةست  ،هةستكردن  ،ثةستبوون ˃ .
َةتةش تاقيكردنةوةى هةمان فوَنيَم لةطةلَ فوَنيَمي  /s /و  /ʃ/بةراوردكراوة لة وشةكانى ˂ دةست ،
هةمبةر بةم حال
مةبةست  ،ستوون  ،شنت  ،شت  ،شت  ،طةشت  ،كوشتار...هتد ˃
تاقيكردنةوةى فوَنيَمي  / t/لة زماني كوردي و فارسيدا

دةوروبةر

ثةيوةندي بةرز _ نزم

ثةيوةندييةكاني فوَنيَمي / t/

لة زماني كورديدا/s /

لةزماني فارسيدا/s /

لة زماني كورديدا/ ʃ /

لةزماني فارسيدا/ ʃ /

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن

دةركةوتن لة

لة

لة

لة

لة

لة

لة

لة

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

دةوروبةرى

/ʃ-/

/s- /

/-s /

/s -/

/- s /

/- ʃ /

/ʃ-/

/- ʃ /

بةهيَزة

بيَهيَزة

بةهيَزة

بيَهيَزة

بيَهيَزة

بةهيَزة

بيَهيَزة

بةهيَزة

خشتةى __0
بةراوردي دةوروبةرى فوَنيَمي لة نيَوان زماني كوردي و فارسي
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وةك لة خشتةى (  ) 0دا دةردةكةويَت  ،كة شويَنثيَي دووبارةبوةوة و كارابووةوة لة نيَوان فوَنيَمةكانى  /t /و  /s /لة
هةردوو زمانةكةدا بوَ دروستكردنى وشةي و ضاالككردنةوةى فوَرمي وشةكان لة دةوروبةرى الي  /s- /و لة
دةوروبةرى  ، /-s /لةهةمانكاتدا فوَنيَمةكانى لة هةردوو زمانةكةدا  /t/و  ʃ/ /ثيَكةوة هاتنيان لة دةوروبةرى /- ʃ /
الوازة و لة  / ʃ - /بةهيَزة .

 )0 _ 0 / 3بةراوردكاري ئاستةكان و ثةيوةندييةكان
وةك ئاماذةمان ثيَدا ظيَرذني دووهةمي موَديَلي شويَنثيَ خوَي خةريكدةكات بة كارابووني هةرسيَ ئاسيت ( سيما فوَنةتيكي ،
فوَنيَم  ،وشةكان) و لة هةمانكاتيشدا بوَ ثةيثيَربدني ئاخاوتين كردةى( بةرز_ نزم ) وةردةطرين  ،كة لة وشةكانةوة
سةردةطريَت بةمةبةسيت بةراوردكردنى هةردوو زمانةكة و دياريكردنى طوَرِاني ثةيثيَربدنةكان و شويَنثيَي فوَنوَلوَذي وشةكان
َدةدةين لة ضةند رِوانطةيةكةوة ئةم ليَكدانةوةية لة نيَوان هةردوو زمانةكةدا خبةينةرِوو
بوَ ئةمةش هةول
 .0بةراوردكاري و كاراكردني ئاستةكان  :لةم تيَرِوانينةدا مةبةست لةو وشانةية  ،كة لة هةردوو زمانةكةدا يةك
بنضينةيان هةية و لةيةكدةضن و تارِادةيةكي زوَريش بوَ هةمان واتا بةكاردةهيَنريَن ولةم ئاستةدا طوَرِانكاريي لة
زمانة بنضينةييةكةي  ،كة هةردوو زمانةكةى ليَكةوتووةتةوة كةمة و رِةنطة تةنها جياوازييةكة خوَي لة كاراكردنى
َكاري ذمارة ( ) 92
تايبةتييةكانى فوَنيَميَك يان شويَنثيَي هيَزدا بيَت ....هتد) بوَ منوونة برِوانة هيَل
خوَش

خ
 +كوَنسونانت
 +طةروويي
 +خشوَك
 -طرِ

ؤ
 كوَنسونانت +ثشيت زمان
 +زرنطدةرةوةى
 +طرِ
 +خاويَيت

ئاسيت وشة

ش

ئاسيت فوَنيم

 +كوَنسونانت
 +رِةقةمةالَشوو
 +خشوَك
 -طرِ

خوش

و

خ
 +كوَنسونانت
 +طةروويي
 +خشوَك
 -طرِ

ش

 +كوَنسونانت
 كوَنسونانت +سةرةوةي زمان  +رِةقةمةالَشوو
 +خشوَك
 +زرنطدةرةوةى
 طرِ +طرِ
 -خاويَيت

ئاسيت سيما فوَنةتيكييةكان
َكاري _  _92نواندنى ئاستةكان لة هةردوو زمانةكةدا بة ثيَي موَديَلي شويَنثيَ
هيَل
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َم لة زماني فارسيدا (
َكاري ( ) 92دا طوَرِاني تايبةتيَيت فوَنيَمي  /و  /طوَرِاوة لة زماني كورديدا (  +ثشيت زمان) بةال
لة هيَل
 +سةرةوةي زمان) ة بة بيَ طوَرِان لة واتادا و ئةمةش ئةوة رِووندةكاتةوة  ،كة دةوروبةر و شويَنثيَكانى ناو وشةكة
وابةستةى كاريَكت ةرى فوَنيَمةكانة و ئةمةش لة ضوَنيَيت ثةيثيَربدني جوَراوجوَر و رِشنت و بة باو بوونى يةكيَك لةو ثةيثيَربدنانة
رِيَطة خوَشكةرة بوَ جيابوونةوةى دوو زمان و طوَرِينى ضةشنى كاراكردنةوةى فوَنيَميَكي دياريكراو لة شويَنثيَيةكي
دياريكراودا .
َةكان  :هةموو ( تايبةتيَيت  ،فوَنيَم  ،وشةكان) ى زمانيَك لة كاتي بةكارهيَنان و
 .0ثرِكردنةوةى شويَنثيَي ثةيثيَرباوي ظاول
َطري ضةندين كوَثني ،كة هةنديَكجار دووبارةبوونةوةى كوَثييةكي دياريكراو دةبيَتة ناسنامةى
ثةيثيَربدن و تيَطةيشتنياندا هةل
وشةيةك يان فوَنيَميَك و دواتر طشتوةطريبووني لةسةر ئاسيت زمانيَك بةمةش زمانةكة وردةوردة ئةم ضةشنة ثةيثيَربدنة دةكاتة
َةتة لة ثيَرِةوي
ياسايةكي دايناميكى و بةردةوام لة دةوروبةرى دياريكراودا خوَي دووثاتدةكاتةوة بوَ منوونة ئةم حال
َيَك دةبنة هوَي جيابوونةوةى دوو زمان .
َةكانى هةردوو زمانةكةدا دةبينريَت ،كة طوَرِينى ظاوَليَك يان ضةند ظاول
ظاول
سةطميَنتةكانى ( كردن ) لة هةردوو زمانةكةدا
/k/
 +نابرطةيي
 +قورط
 +تةقاو
_ طرِ

/r/
 +نابرطةيي
 +ئاروَ
 +لةرزوَك
-طرِ

/d/
 +نابرطةيي
 +داني
 +تةقاو
 +طرِ

/n/
 +نابرطةيي
 +داني
 +لووتي
 +طرِ

هيَلكاري _ _99
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ثةيثيَربدني( كردن) لة زمانى كورديدا

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
C

سةروا

سةرةتاى برِطة

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة  C Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V

ك

Ø

ɨ

C

ر

V

C

د Ø

Ø

ɨ

C

C

ن Ø

َكاري _ . 90أ _
هيَل
ثةيثيَربدني( كردن) لة زمانى فارسيدا

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
C

ك

سةرةتاى برِطة

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة C
V

C

C

ة

ر

Ø

سةروا
كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V

د

ة

C

C

ن

Ø

َكاري _ . 90ب _
هيَل
َكاري ( .90أ .ب) دا دةبينني  ،كة بنةماى جياوازي ثةيثيَربدني وشةكة لة هةردوو زمانةكةدا بريتيية لة ثرِكردنةوةى
لة هيَل
َم لة زمانى
َةتيَكي فوَنةتيكيية و لة كاتى دركاندندا دروستدةبيَت  ،بةال
شويَنثيَي فوَنيَمة برِطةييةكة  ،لة زمانى كورديدا حال
فارسيدا شويَنثيَكة بة فوَنيَمي برِطةيي ( ة ) ثركراوةتةوة .ئةمةش يةكيَك بيَت لة هوَكارةكاني جيابوونةوةى ئةو دووزمانة لة
زمانيَكي بنةرِةتييةوة واتة كورتبوونةوةى فوَنيَمي ( ة ) لة هةنديَك شويَنثيَدا و ثرِكردنةوةى بةشيَوةيةكى دايناميكي بة / ɨ /
َةتيَكي جياكةرةوةي نيَوان دوو زمانةكة و ضوَنيَيت طةشةكردنى ثيَرِةوي
دةبيَت لة زمانى كورديدا و ئةمةش خةسل
برِطةييةكان لة هةردوو زمانةكةدا دةخاتةرِوو .
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 .3شويَنثيَي سيمي ظاولَ و كاراكردنى كوَثي فوَنيَمي برِطةيي يان نابرٍِِطةيي  :هةردوو زمانةكة لةبةرئةوةي لة يةك زماني
بنضينةييةوة دروستبون لةكاتي ثرِكردنةوةى جيَكةوتة و شويَنثيَكاندا رِةضاوي ئةوةدةكةن  ،كة سيماي
( =  )+ ،نابرِطةي بة ض شيَوةيةك كارابكةن بة شيَوةيةك لةطةلَ تايبةتيَتى فوَنوَلوَذي فوَنيَمةكانى تردا بطوجنيَت بوَمنوونة :
σ

σ
سةرةتاى برِطة
C

سةرةتاى برِطة

سةروا

 Cكرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V

و Ø

ا ن

C

سةروا

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة

C

V

C

و

Ø

هيَلَكاري _ .31أ _

ا

C

ن

C

Ø

هيَلَكاري _ ، 31ب_
وشةي ( وان ) لة زمانى فارسيدا

وشةي ( وان ) لة زمانى كورديدا
σ
سةرةتاى برِطة
C

سةروا

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة
V

ظ

ا

C C

ن

Ø

َكارى _ ث _
هيَل
َكارى ( . 93ب) دا شويَنثيَي فوَنيَمى  /و  /لة هةردوو زمانةكةدا سانايانة بوَ نابرِطةى دياريكراوة و هةرضةندة
لة هيَل
َ م ثةيثيَربدن و ثرِكردنةوةكة لة دركاندندا لة هةردوو زمانةكةدا
َةى لةطةلَ دةكةن ،بةال
هةردوو زمانةكة وةك نابرِطةى مامةل
َكارى (  .93ث) دا دةردةكةويت لة زمانى كورديدا هةروةك فوَنيَمي  /و  /دةخويَنريَتةوة و لة
لةيةك جياوازة وةك لة هيَل
زمانى فارسيدا دةطوَريَت بوَ  /ظ  /لةكاتى دةربرِيندا ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت ،كة جياوازي ثةيثيَربدنةكة لة هةردوو
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َم لةكاتي ثةيثيَربدندا شويَنثيَكة بة نابرِطةى  /و /
زمانةكةدا بوَ ضوَنيَيت ثرِكردنةوةى شويَنثيَكة لة كاتي دركاندن  ،بةال
جاريَكي تر ثرِدةكريَتةوة.
 .2ثيَكةوة كارابوونى فوَنيَمةكان لة برِطةدا  :برِطةي زمانى فارسي شويَنثيَي كاراي بوَ يةك نابرِطةي هةية لةسةرةتاي
برِطةدا هةربوَية كاتيَك قسةثيَكةري زمانى فارسي وشةي كوردي دةبيستيَت يان بة ثيَضةوانةوة ثةيثيَربدنيان بوَ ئاخاوتنةكان
دةطوَرِيَت و هةريةكةيان بة ثيَي دروستة و شويَنثيَي برِطةكان دادةنيَنةوة بة شيَوةيةك  ،كة لةطةلَ دركثيَكردني خوَياندا
بطوجنيَت بوَمنوونة برِوانة لة (خواردن) بةرانبةر (خوردن):
 ( σخوردن )

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
C

سةرةتاى برِطة

كرؤكى برِطة

كؤتايى برِطة

C

V

كؤتايى برِطة

كرؤكى برِطة

v
c

خ

سةروا

و

c

ر

c c

Ø

د

ة

نØ

َكاري _  .92أ _
هيَل
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 ( σخواردن )

σ

σ
سةرةتاى برِطة سةروا
C

C

كرؤكى برِطة

سةرةتاى برِطة
كؤتايى برِطة

C

V

خ

كرؤكى برِطة كؤتايى برِطة

v
c

و

سةروا

ا

c

ر

Ø

د

ɨ

c

c

ن

Ø

َكاري _  . 92ب_
هيَل
َكاري ( . 92ا.ب ) دا دةردةكةويَت بةهوَي طوَرِاني لة هةردوو زمانةكةدا بة تايبةت لة سةرةتاي برِطةدا و طوَرِان
لة هيَل
لة فوَنيَمة نابرِطةييةكاندا بيسنت و ثةيثيَربدنى دروستةي برِطةكان جياوازييان تيَكةوتووة  ،هةرضةندة ئةو ثةيثيَربدنة لة نزيكيي
و ليَكضووني واتايي و فوَرمي وشةكة و كاراكردنى وشةكاني دةورووبةرى كةمنةكردووةتةوة.
 . 2دابةشبوونةكان و ئةلةفوَنيي  :كوَثيي دووبارةبووةوةي فوَنيَمةكان كة لة كاتي دياريكراو و لة شويَنثيَي دياريكراودا
كارادةبن فوَرمي فوَنَيمةكان دةطوَرِن بة تايبةت لة ئاسيت تايبةتييةكاندا و هةنديَكجاريش كارابوونى فوَنيَمةكانيش وةك
كاريَكتةريَكي سةربةخوَ دةطريَتةوة بةو واتايةي  ،كة هةنديَكجار ئةلةفوَنةكان لة ئاسيت سيما فوَنةتيكييةكاندا رِوودةدات و
هةنديَكجاريش لة سةر ئاسيت فوَنيَمةكان ( ئةمة بةلةبةرضاوطرتنى ئةوةى هةنديَك لة دةورووبةرةكان ياخود شويَنثيَ
َةية لة هاتنةناوةوةى كوَثييةكاندا)بوَمنوونة :
بنةرِةتةكة_ئاركيفوَنيَم_ دةبنة هوَكاري ئةم جول
لة زمانى فارسيدا:
.90أ  .اغا ~ اقا

/غ/

 /ق/

ب  .سثيد ~ سفيد

/ث/

/ف/

ث .نوشتة ~ نبشتة  /و /
ت  .اسث ~ اسب

/ب/

 /ث/

/ب/

ج . .زردشت ~ زرتشت  /د/

/ت/
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 لة زماني كورديدا .93أ  .باغ ~ باخ  /غ /

 /خ/

ب  .حةب ~ حةث  /ب /

/ث/

ث  .قةد ~ قةت

/د/

ت  .دةزطريان ~ دةست  /ز /

/ت/
/س/

كاتيَك منوونةكانى (  ) 90بةرانبةر منوونةكانةى (  ) 93دةكةينةوة دةبينني ،كة خودي ئةم ياسا فوَنوَلوَذييانة بة ثيَي
ليَكدانةوةى موَديَلي شويَنثيَ ئةوة رِووندةكاتةوة  ،كة ئةو فوَنيَمانةى لةهةردوو زمانةكةدا شويَنثيَ دةطوَرِنةوة ياخود لة
ئاستيَك لة سةر سيَ ئاستةكة ( تايبةتيية فوَنةتيكييةكان  ،فوَنيَم  ،وشة ) ضاالكدةبنةوة زوَربةى ئةدطار و سيمايان
لةيةكدةضيَت و لة هةنديَكياندا دةوروبةرى فوَنيَمي طوَرِانةكة دروستدةكات و لة هةنديَكي ترياندا شويَنثيَ و كارابوونى
ثةيوةنديية فوَنيَمييةكان دروسيت دةكةن .
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ئةجنام
َدةطويَزريَت:
َينةوةكة ئةم ئةجنامانةى ليَهةل
شيكردنةوةكانى ليَكؤل
 .0توانست و تواناى زمانييانةى مرؤظ لة تيَطةيشتندا بة رِادةيةكى بةهيَز ثةيوةستة و بةسرتاوةتةوة بة توانست و توانا
ثةيثيَرباوةكانى ترى مرؤظ بة تايبةتى تواناى (بيسنت) .لةم رِوانطةيةوة سةرجةم كاريطةريية زمانةواني و
ذينطةييةكانى ،كة كاريطةرى دةكةنة سةر تواناى بيستنى دةنطةكان كاردانةوةى تةواوةتيشيان دةبيَت لة توانستى
ثةيثيَردن و تيَطةيشنت و ليَكدانةوةى مرؤظةكان بؤ ئةو وشة و دةربرِاوانةى دةيانبيستيَت لة ثرِؤسةى
ثةيوةنديكردندا ،كة ئةمةش بناغةى ثةيوةنديكردنى سةركةوتووى بؤ دادةرِيَذيَت.
 .7ثةيثيَربدنى ئاخيَوةرانى زمانى كوردى و زمانى فارسى بؤ زمانةكةيان بة تةواوةتى ثةيوةستة بة تواناى ثةيثيَربدنى
ئاخاوتنى و ليَكدانةوةى فؤنؤلؤذييانةى وشة و دةربرِاوةكانى زمانةكةيان .بةمةش رِاستةوانة زمانى كوردى و
زمانى فارسى وةك دوو زمانى دةستة خوشكى يةك دايكة زمانى (زمانة ئيَرانييةكان) ثشت رِاستدةكريَتةوة.

 .3ئاخيَوةرانى زمانى كوردى و زمانى فارسى بة رِادة و رِيَذةى جياواز و بة هؤى طؤرِانى زمانى جياوازةوة (بة تايبةتى
فؤنؤلؤذى و مؤرفؤلؤذى) ثةثيَربدنة ئاخاوتنى و ليَكدانةوة فؤنؤلؤذييةكانيان بؤ وشة و دةربرِاوةكانى زمانةكانيان
َى دووةمدا ئةوة ثاساودان دةكريَت ،كة زمانى
جيَبةجيَدةكةن .بةمةش زانستييانة و هاوتةريب لةطةلَ ئةجنامى خال
َم لة ئيَستادا دوو زمانى سةربةخؤى جياوازن،
كوردى و زمانى فارسى ئةطةرضى سةر بة يةك زمانة خيَزانن ،بةال
َكو توانستى ثةثيَربدنيشيان بؤ ثيَرِةوى فؤنؤلؤذيى
ضونكة نةك هةر خاوةنى دوو ثيَرِةوى فؤنؤلؤذى جياوازن ،بةل
زمانةكةيان جياوازة.
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